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Tisztelt Képviselő-testület!
A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011. november 9. napján a
333/2011 (XI.09.) sz. határozatával hozta létre a Ferencvárosi Kulturális, Turisztikai és
Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot. A Társaság székhelyeként a Budapest
IX. ker. Haller u. 27. sz. alatti, a Ferencvárosi Művelődési Központban lévő
irodahelyiségeket jelölte ki.
Az Önkormányzat 2012. március 12. napján – 136/2012 (III.22.). sz. határozatával –
hozzájárult, hogy a Társaság bérbe vegye az Önkormányzat tulajdonában lévő, Budapest
IX. ker. Lónyai u. 19. sz. fszt. II. sz. alatt irodahelyiséget.
A bérleti szerződés megkötését követően a Társaság adminisztrációjának helye itt lesz,
valamint a Társaság által kiadott ’Ferencváros’ című kéthetente megjelenő újság
szerkesztősége is itt fog működni. A 9.Tv stúdiója továbbra is a Budapest, Haller u. 27. sz.
alatt lévő FMK épületében működik.
Mindezek alapján szükséges a Társaság Alapító Okiratának módosítása úgy, hogy a
Társaság székhelye a 1094 Budapest, Lónyai u. 19. sz. alatti iroda, míg a társaság
telephelye a 1096 Budapest Haller u. 27. sz. alatti iroda (stúdió) legyen.
A fentebb említett módosítást
megtárgyalta és támogatta.

a

Felügyelő

Bizottság

2012.

április

23-ai ülésén

Javaslom továbbá, hogy a felügyelőbizottságból az alapító okirat 15.1. pontjában foglaltak
alapján hívjuk vissza dr. Ódor Évát, és helyette válasszuk meg Kállay Gábornét 5 éves
időtartamra.
A változások átvezetése érdekében Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést
megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.
Budapest, 2012. április 24.
dr. Bácskai János s.k.
polgármester

Határozati javaslat
1. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a Ferencvárosi Kulturális, Turisztikai és Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság székhelyét az alábbiakra módosítja:
1094 Budapest, Lónyai u. 19. fszt. II.sz.
2. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a Ferencvárosi Kulturális, Turisztikai és Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság telephelye:

1096 Budapest, Haller u. 27.
3. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a Ferencvárosi Kulturális, Turisztikai és Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság felügyelő bizottságából az alapító okirat 15.1. pontjában foglaltak alapján 2012.
május 04-től dr. Ódor Évát visszahívja.
4. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a felügyelő bizottság tagjának 2012. május 04-től 5 év határozott időtartamra a
visszahívott tag helyett Kállay Gábornét választja meg.
5.Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy az 1. és 2. számú pontokban foglaltak alapján jóváhagyja a …../2012. számú
előterjesztés mellékletét képező Alapító Okirat módosítást.
6. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a
polgármestert, hogy gondoskodjon az Alapító Okirat módosítás és a módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt Alapító Okirat aláírásáról, valamint az adatváltozás Fővárosi Törvényszék
Cégbíróságánál történő átvezetéséről.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
Határidő: 1-3 pontok 2012. május 03, 4.-5. pont: 2012. május 04. 6. pont: a döntést követő 30
napon belül

Mellékletek:
1. számú Ferencvárosi Kulturális, Turisztikai és Sport Nonprofit Kft. alapító okirat
módosítása
2. számú a Ferencvárosi Kulturális, Turisztikai és Sport Nonprofit Kft. egységes
szerkezetű módosított Alapító Okirata

a Ferencvárosi Kulturális, Turisztikai és Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság
Alapító Okiratának módosítása
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testülete, mint alapító
……………… számú határozatának megfelelően a Ferencvárosi Kulturális, Turisztikai és
Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító okirata az alábbiak szerint
módosul.
1. Ferencvárosi Kulturális, Turisztikai és Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság Alapító okiratának 2.2. pontjának szövege az alábbiakra módosul:
„2.2. A Társaság székhelye:
1094 Budapest, Lónyai u. 19. fszt. II.sz.
A társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye.”
2. Az Alapító okirat az alábbi új 2.3. ponttal egészül ki:
„2.3. A Társaság telephelye:
1096 Budapest, Haller u. 27.”
3. Az alapító okirat 15.2. pontjának szövege az alábbiakra módosul:
„15.2. A Felügyelő Bizottság az alábbi tagokból áll:

4.

Név:
Anyja neve:
Lakcím:

Kállay Gáborné
Fodor Éva
1095 Bp. Mester u. 65. II/1.

Név:
Anyja neve:
Lakcím:

Nagy Anikó
Tódor Elvira
1182 Budapest, Szamos u 3/a

Név:
Anyja neve:
Lakcím:

Nikodém Lajos
Budai Borbála
1082 Budapest, Üllői út 66/B. II.lh.3.2”

Az Alapító Okirat jelen
tartalommal érvényesek.

módosítással

nem

érintett

rendelkezései változatlan

Budapest, 2012 ………………..
…..........................................................................
Alapító képviseletében:
dr. Bácskai János
polgármester

Ferencvárosi Kulturális, Turis ztikai és Sport
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

ALAPÍTÓ OKIRATA
az időközi módosításokkal egységes szerkezetben

2012.

ALAPÍTÓ OKIRAT
Preambulum
Az Alapító jelen alapító okirattal, a Gazdasági Társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 4.
§-ában foglaltak alapján, a 333/2011 (XI.09.).sz. határozatával nem jövedelemszerzésre
irányuló gazdasági tevékenységet folytató, jogi személyiséggel rendelkező nonprofit
korlátolt felelősségű társaságot hozott létre.
Jelen egységes szerkezetű Alapító Okirat, az Alapító …………….. számú határozata
alapján készült.
A módosítások kiemelt dőlt betűvel szerepelnek.

1. A Társaság tulajdonosa (tagja) és a tulajdonosi jogok gyakorlója:
1.1. A Társaság Alapítója:
név:
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata
székhely.
1092 Budapest, Bakáts tér 14.
képviseli:
dr. Bácskai János polgármester
2. A Társaság neve, székhelye:
2.1. A Társaság neve:
Ferencvárosi Kulturális, Turisztikai és Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság
2.2. A Társaság székhelye:
1094 Budapest, Lónyai u. 19. fszt. II.sz.
A társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye.

2.3. A Társaság telephelye:

1096 Budapest, Haller u. 27.

3. A társaság feladata
A Budapest Főváros IX. kerület, Ferencváros átfogó kulturális jellegű városfejlesztési és
turisztikai feladatainak ellátása, a kerületi sporttevékenység szervezése, továbbá ilyen
tevékenységet ellátó szervezetek, egyesületek támogatása.
Feladata továbbá a kerületi és önkormányzati kommunikáció teljes körű szervezése, a
médiafelületek kezelése, működtetése, a tevékenységéhez kapcsolódó pályázati tevékenység
bonyolítása.

Tevékenységének ellátása során együttműködik Ferencváros más kommunikációs, kulturális,
sport és turisztikai tevékenységet ellátó szerveivel.
Jogosult a fenti tevékenység végzéséhez jogi és természetes személyektől, illetve jogi
személyiség nélküli gazdasági társaságoktól pénzbeli, vagy természetbeni támogatást
elfogadni.

4. A társaság jogállása
A társaság nem jövedelemszerzésre irányuló gazdasági tevékenységet folytató nonprofit
korlátolt felelősségű társaság.
5. A társaság tevékenységi köre
A Társaság az alábbi tevékenységeket folytatja (a Tevékenységek Egységes Ágazati
Osztályozási Rendszere ’08 jelzőszámaival):
Főtevékenység:
70. 21

PR, kommunikáció

Kiegészítő tevékenység:
18.20
55.20
55.90
56.10
58.11
58.14
58.19
59.11
59.12
59.13
59.14
59.20
60.10
60.20
62.09
63.12
63.91
63.99
70.21
73.12
73.11
74.20
77.21
77.29
77.39
77.40
82.30
82.99
85.51
85.52
8230
90.01
90.02

Egyéb sokszorosítás
Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás
Egyéb szálláshely-szolgáltatás
Éttermi mozgó vendéglátás
Könyvkiadás
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
Egyéb kiadói tevékenység
Film- video- televízióműsor-gyártás
Film- videogyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai
Film- video, és televízió program terjesztés
Filmvetítés
Hangfelvétel készítése, kiadása
Rádióműsor szolgáltatás
Televízió műsor összeállítása, szolgáltatása
Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
Világháló-portál szolgáltatás
Hírügynökségi tevékenység
M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
PR. kommunikáció
Médiareklám
Reklámügynöki tevékenység
Fényképészet
Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése
Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése
Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
Immateriális javak kölcsönzése
Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
Sport, szabadidős képzés
Kulturális képzés
Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
Előadó-művészet
Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység

90.03
91.01
91.03
93.11
93.19
93.21
93.29
94.99

Alkotóművészet
Könyvtári, levéltári tevékenység
Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése
Sportlétesítmény működtetése
Egyéb sporttevékenység
Vidámparki szórakoztatóipari tevékenység
M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

Az Alapító tudomással bír arról, hogy az engedélyhez vagy bejelentési kötelezettséghez kötött
tevékenységeket csak a hatósági engedélyek beszerzését, illetőleg a bejelentés
tudomásulvételét követően végezheti a Társaság. Ezen engedélyek megszerzése, illetve a
szükséges bejelentések megtétele az ügyvezető feladatát képezi.
6. A Társaság törzstőkéje
6.1. A Társaság törzstőkéje 3.000.000,-Ft, azaz Hárommillió forint, amely teljes egészében
pénzbeli hozzájárulásból áll
6.2. Az Alapító kijelenti, hogy a pénzbeli hozzájárulást teljes egészében rendelkezésre
bocsátotta.
6.3. Az Alapító üzletrésze 100%.
6.4.Az Alapító mellékszolgáltatást és pótbefizetést nem köteles teljesíteni.
7. Pénzügyi év, a tevékenység megkezdése, eredmény felosztása
7.1. A Társaság 2012. január 1.- jétől határozatlan időre alakul.
7.2. A Társaság gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az Alapító Okiratban
meghatározott tevékenység ellátására fordítja.
7.3. Az első üzleti év 2012. január 1-vel kezdődik és ugyanazon év december 31-én fejeződik
be.

8. Az üzletrész, az üzletrész átruházása

8.1. A társaság bejegyzését követően a tag jogait és a társaság vagyonából őt megillető
hányadot üzletrész testesíti meg. A tagnak csak egy üzletrésze lehet.
8.2. Pótbefizetési és mellékszolgáltatási kötelezettség nem áll fenn.
8.3. A Társaság saját üzletrészét nem szerezheti meg.

9. Az Alapító határozathozatala
9.1. A Társaságnál taggyűlés nem működik A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV.
törvény 168. § (1) bekezdése szerint az egyedüli tag dönt a taggyűlés hatáskörébe tartozó
kérdésekben és erről az ügyvezetőt írásban köteles értesíteni.

9.2. Az alapító saját hatáskörben dönt az alábbi kérdésekben:
a) a Számviteli törvény szerinti éves beszámoló elfogadása és ennek körében az
adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntés
b) éves üzleti terv jóváhagyása
c) az ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása,
munkáltatói jogok gyakorlása
d) a felügyelő bizottság tagjai megválasztása, visszahívása és díjazásának
megállapítása
e) könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása, és díjazásának megállapítása
f) olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság ügyvezetőjével
vagy annak közeli hozzátartozójával [Ptk. 685. § b) pont], illetve élettársával köt
g) az ügyvezetők, a felügyelő bizottsági tagok, illetve a könyvvizsgáló elleni
követelések érvényesítése
h) a társaság beszámolójának, ügyvezetésének, gazdálkodásának könyvvizsgáló által
történő megvizsgálásának elrendelése
i) a Társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának elhatározása
j) alapító okirat módosítása
k) a törzstőke felemelésének és leszállításának elhatározása
l) mindazon ügyek, amelyeket az alapító okirat vagy a törvény a taggyűlés
kizárólagos hatáskörébe utal
10. Határozatok könyve
10.1. Az Alapító döntéseiről írásban köteles értesíti az ügyvezetőt valamint az egyéb
érintetteket. Az ügyvezető az Alapító határozatait sorszámozással ellátva köteles bevezetni a
Határozatok Könyvébe. Az Alapító az Alapítói Határozatokról az ügyvezető írásos
értesítésével egyidejűleg a Felügyelő Bizottságot is írásban értesíti.

11. A társaság felépítése
11.1. A Társaság szervei: az ügyvezető, felügyelő bizottság, könyvvizsgáló

12. Az Ügyvezető
12.1. A Társaság ügyeinek intézését és harmadik személyekkel szembeni, valamint bíróságok,
és más hatóságok előtti képviseletét az ügyvezető látja el.
12.2. Az ügyvezető megbízatása határozatlan időre szól. Az ügyvezetőt az alapító bármikor
visszahívhatja, az ügyvezető újraválasztható. A Társaságnak jelenleg egy ügyvezetője van.
12.3. A Társaság ügyvezetője

név: Kőrösi Zoltán
szül.: Budapest 1962. március 14.

an.: Szabó Klára
lakcím: 1094 Budapest, Ferenc tér 1. III/2.
12.4. Az ügyvezető
átruházhatja.

képviseleti jogkörét

eseti jelleggel a

Társaság

munkavállalóira

12.5. 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 kötelezettsége.
12.6. Az ügyvezető köteles az alapító kérésére a Társaság ügyeiről felvilágosítást adni, a
Társaság üzleti könyveibe és irataiba való betekintést lehetővé tenni.
12.7. Az ügyvezető hatáskörébe tartoznak mindazon kérdések, amelyeket törvény vagy
alapító okirat nem utal az alapító kizárólagos hatáskörébe. Ezek többek között:
a)
a határozatok előkészítése és végrehajtása;
b)
határozati javaslatok kidolgozása;
c)
az éves költségvetési terv elkészítése;
d)
a mérlegre vonatkozó javaslattétel;
e)
a társaság könyveinek szabályszerű vezetése;
f)
a határozatok könyvének vezetése;
g)
a tagjegyzék vezetése;
h)
eljárás az illetékes cégbíróság előtt.
12.8. A Társaság és az Alapító között létrejövő szerződést a szerződés aláírásától számított 30
napon belül a cégbíróságon a cégiratok közé letétbe kell helyezni. Ez a rendelkezés nem
irányadó abban az esetben, ha a Társaság és az Alapító a Társaság tevékenységi körébe
tartozó, a jelen alapító okirat által meghatározott szokásos nagyságrendű szerződést köt. A
szokásos nagyságrendű szerződés az a szerződés, amelynek értéke a 10.000.000,- Ft összeget
nem haladja meg.
12.9. A Társaság köteles az okirat aláírásától számított 30 napon belül a cégbíróságon a
cégiratok közé letétbe kell helyezni azon okiratokat, melyekben bárki javára ingyenesen
vagyont juttat, ha annak összege (értéke) az egymillió forintot meghaladja. Összeghatár
szempontjából a két éven belül ugyanannak a személynek vagy szervezetnek nyújtott
juttatásokat össze kell számítani..
12.10. A Társaság tevékenységének napi irányítását az ügyvezető látja el. Az ügyvezető
jogosult a Társaság dolgozói felett a munkáltatói jogok gyakorlására.
12.11. Az ügyvezetőre alkalmazandók a gazdasági társaságokról szóló törvényben
szabályozott kizáró okok. Az ügyvezető nem szerezhet társasági részesedést a társaságéval
azonos tevékenységet folytató más gazdálkodó szervezetben, továbbá nem lehet vezető
tisztségviselő a társaságéval azonos tevékenységet is végző más gazdálkodó szervezetben,
kivéve, ha ehhez az Alapító hozzájárul. Az ügyvezető és közeli hozzátartozója nem köthet a
saját nevében vagy javára a társaság tevékenységi körébe tartozó ügyleteket, kivéve, ha ehhez
az Alapító hozzájárul. A társaság ügyvezetője és közeli hozzátartozója ugyanannál a
társaságnál a felügyelő bizottság tagjává nem választható meg. Ha ezen szabályok

megszegésével az ügyvezető a társaságnak kárt okoz, akkor a kár megtérítésére vonatkozó
igényt a kár bekövetkeztétől számított egy éven belül lehet érvényesíteni.

13. Cégjegyzés
13.1. A Társaság cégjegyzése akként történik, hogy a Társaság előírt, előnyomott vagy
nyomtatott cégszövegéhez a cégjegyzésre jogosult írja alá saját nevét/nevüket, a jelen Alapító
Okirat mellékletét képező aláírási címpéldány szerint.

13.2. A cégjegyzésre jogosultak, akik képviselik a Társaságot harmadik személyekkel
szemben, valamint a bíróságok és más hatóságok előtt:
- az ügyvezető önállóan,
14. A Társaság könyvvizsgálója
14.1. Cég neve:
Székhelye:
Cégjegyzékszám:
MKVK nyilv. szám

C.C. Audit Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság
1148 Budapest, Fogarasi u. 58.
01-09-364944
0062

14.2. A cég részéről a könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős könyvvizsgáló
Név:
Dr. Szebellédi István
Állandó lakhely:
1148 Budapest, Fogarasi u. 58
Anyja neve:
Mikó Erzsébet
Kamarai száma:
002431
14.3. A könyvvizsgáló megbízatása a 2012. december 31. napjáig, a Társaság 2012. évi üzleti
évre vonatkozó számviteli törvény szerinti beszámolóját elfogadó alapítói határozat
meghozataláig, de legkésőbb 2013. május 31. napjáig tart.

15. Felügyelő Bizottság
15.1. A Társaságnál háromtagú Felügyelő Bizottság működik. A Felügyelő Bizottság tagjait
az Alapító 5 év időtartamra választja és bármikor visszahívhatóak.
15.2. A Felügyelő Bizottság az alábbi tagokból áll:
Név:
Kállay Gáborné
Anyja neve: Fodor Éva
Lakcím:
1095 Bp. Mester u. 65. II/1.
Név:
Nagy Anikó
Anyja neve: Tódor Elvira
Lakcím:
1182 Budapest, Szamos u 3/a
Név:
Nikodém Lajos
Anyja neve: Budai Borbála
Lakcím:
1082 Budapest, Üllői út 66/B. II.lh.3.2

gyelő bizottság testületként jár el. A felügyelő bizottság tagjai sorából elnököt (szükség esetén
elnökhelyettest vagy elnökhelyetteseket) választ. A felügyelő bizottság határozatképes,
ha a tagjainak kétharmada, de legalább három tag jelen van; határozatait egyszerű
szótöbbséggel hozza.

15.4. A felügyelő bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs
helye. A felügyelő bizottság tagját e minőségében az Alapító nem utasíthatja.
15.5. 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.
15.6. A felügyelő bizottság egyebekben az ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet az
Alapító hagy jóvá.
15.7. Ha a felügyelő bizottság tagjainak száma az alapító okiratban meghatározott
létszám alá csökken, vagy nincs, aki az ülését összehívja, a gazdasági társaság
ügyvezetése a felügyelő bizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása
érdekében köteles értesíteni az Alapítót.
15.8. Nem lehet a felügyelő bizottság elnöke vagy tagja az a személy, aki
a) a vezető szerv elnöke vagy tagja,
b) a nonprofit társasággal a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha
jogszabály másképp nem rendelkezik
c) a nonprofit társaság cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés
nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által
tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél
szerinti juttatást, illetve
d) az a)-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója.
15.9. A felügyelő bizottsági taggá megválasztott személy az új tisztsége elfogadásától
számított tizenöt napon belül, azokat a gazdasági társaságokat, közhasznú szervezeteket,
amelyeknél már felügyelő bizottsági tag, írásban tájékoztatni köteles.
15.10. A felügyelő bizottság az Alapító részére ellenőrzi a társaság ügyvezetését. A
felügyelő bizottság a gazdasági társaság vezető állású munkavállalóitól felvilágosítást
kérhet, a társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja.
15.11. A felügyelő bizottság köteles megvizsgálni az Alapító részére készült valamennyi
lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely a társaság
alapítójának kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik. A számvitelről szóló
2000. évi C. törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról az
Alapító csak a felügyelő bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.
15.12. Ha a felügyelő bizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége
jogszabályba, az alapító okiratba, illetve az alapító határozataiba ütközik, vagy
egyébként sérti a gazdasági társaság érdekeit, haladéktalanul értesíti az Alapítót. Ha a
felügyelő bizottság a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről kötött szerződés
megszegését észleli, köteles haladéktalanul értesíteni az Alapítót.

15.13. A felügyelő bizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját
megbízhatja, 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.
15.14. Egyebekben a felügyelő bizottsági tagság keletkezésére és megszűnésére a Gt.
rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell.
15.15. A felügyelő bizottsági tagok korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a gazdasági
társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért.

16. A Társaság megszűnése
16.1. A Társaság megszűnik, ha:
a) az alapító elhatározza jogutód nélküli megszűnésétű
b) az alapító elhatározza jogutódlással történő megszűnését
c) törvényben meghatározott esetben a cégbíróság megszűnteti
d) jogszabály rendelkezésénél fogva
16.2. A Társaság a cégjegyzékből történő törléssel szűnik meg. A társaság jogutód nélküli
megszűnése esetén a társaság Alapítója részére a tartozások kiegyenlítését követően csak a
törzsbetétje alapításkori értéke adható ki.

17. Egyéb rendelkezések
17.1. A Társaság a hatályos magyar jogszabályok, az Alapító okirat, a Társaság belső
szabályzatai, illetőleg az Alapító eseti döntése alapján fejti ki tevékenységét.
17.2. A korlátolt felelősségű társaságoknál a taggyűlést megillető jogokat, kötelezettségeket a
társasági törvény a Gt. alapján az Alapító gyakorolja, teljesíti. Az Alapító képviseletében a
Polgármester jár el állandó képviselőként. Az állandó képviselő akadályoztatása esetén,
illetőleg ilyen értelmű döntése alapján megbízottja jár el.
17.3. Az Alapító a hatáskörébe tartozó döntés meghozatalát megelőzően köteles az ügyvezető,
valamint a Felügyelő Bizottság véleményét megismerni. A könyvvizsgáló személyére az
ügyvezetés a Felügyelő Bizottság egyetértésével tesz javaslatot a társaság legfőbb szervének.
Halaszhatatlan döntés esetében a vélemény beszerzése rövid úton (pl. távbeszélő, fax, email.)
is történhet, azonban az így véleményt nyilvánító 8 napon belül köteles véleményét írásban is
az Alapító rendelkezésére bocsátani.
17.4. Az írásos vélemény, vagy az ülésről készült jegyzőkönyv, illetve annak kivonata
nyilvános, azt az Alapító határozatával együtt – a döntés meghozatalától számított 30 napon
belül – a Cégbíróságon a cégiratok közé letétbe kell helyezni.
17.5. Ha Társaság többszemélyes társasággá válik, a tagok kötelesek az alapító okiratot
társasági szerződésre módosítani.

17.6. Az Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a Magyar Köztársaság Polgári
törvénykönyve, valamint a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény, rendelkezései
az irányadóak
Fenti Alapító Okiratot az Alapító képviseletében dr. Bácskai János polgármester a
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének
……………… számú határozatának megfelelően helybenhagyólag az alább megjelölt
helyen és időpontban írta alá.
Budapest, 2012 ………………..

…..........................................................................
Alapító képviseletében:
dr. Bácskai János
polgármester

