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P6cs Megyei Jog[ V6ros O"*i,,T.1nr.r^",i_at1pjt6
rovabbiakban: alapito) abbot a c6tb6r nogy
P6cs v6rosaban a szinh6zi kurtura 6s az erciadomiiveszet
Ja
fejreszteset temogassa a trorgSri
Tctrvenykonyveroi sz6r6 2013. 6vl V tcirveny
ptk.) renderkez6sei, varamint az
t""ainiriir":
i"
egyestil6si jogr6l, a kozhaszn0 jogallasr6l, u"r"riit
u
szor6 2011. 6vi GLXXV tcrrv6ny- (a tou"noi"xorn,- "iuii "."rezetek mrlkod6serol 6s tamogatas6rol
Ciuii iij
a szinhazi, er6ad6mriv.eszerr
feladatok elldt6sara k<lzhasznri nonprofit kortiitott
",up1"n,
i"i"rd"!ega
tarsasag
alapitasit hatirozta el
P6csi Horvet szinhiz Nonprofit Koriatort r"i"i3""ig(
ia-;;ag ernevez6sser.
A tersaseg cegneve, lz6Xnetye, tetephetyei

.
.

A tirsasdg c6gneve:
P6csi Horvat Szinhez Nonprofit Korlatolt Feleloss69ri
Tarsasag
A tersasag sz6khelye:

.

P6cs, Anna utca 17.

A tarsasag kozponti 0gyint6zes6nek herye: 7621 p6cs, perczer
utca 2.
A t6rsasag telephelyei:
762'1 Pecs, Szent M6r u. .11.
7621 Pecs K6ptalan u.4. lSzabadtdri Szinpadl
7625 pecs. Tettye tdr. Szathmary eLispot eatotalanak
romJa
7621 Pecs, N4aria utca 18.

A tarsasag atapitr5ja,

", "g2i"r"^6tye"

tarsas69 tagja

Pecs Megyei Jog0 V5ros Onkorm6nyzata
szekhelye: 7621 p6cs, Sz6chenvi tei 1 .
torzskonyvj azonosit6ja: 7356.1 6ad6sz6ma: 1 57 3561 Z_2_Oz
KSH statisztika j szamjele: 1 57 356 I 2_841 1 _321 -02
k6pviselij Dr p6va Zsolt polgermester
3.

A tarsasag c6tja, feladata,

3.1.

jogaIasa

A tirsasig c6lja, feladata:
A t6rsasag cel]a, hogy P6cs varosaban megval6sitsa
az alapit6 szinhezalapitassal kapcsolatos
erk6pzer6seit, tartsa fenn,^ szirarditsa mej 6.
Kr a varosban mer eddia kiarakurt

i;rl;;"

szinh6zi 6retet' kurtur6t. A tdrsasdg cerji, hogv' :i|ando
tar.uLtot- rrorzii iej*l
meghivott mriv6szekker magas szinvonar' sziniazi
m.lkddest varositson meg p6csett.
""r.rni",
c6rja
tovebba, hogy biztositsa a. szinhezi miinetymunL
ierretos6geit a produkci6ra
szerve;r6do

mijveszeti alkot6 koz6ssegek szamara.

A tarsas6g feladata a megsz(nt P6csi Horvat szinh6z
int6zm6ny feladatainak marad6Katan
e[at6sa, tovabba a humanista tartarm0 krasszikus
miivet< szinrevitere, magyar 6s horv:it nyervr:i
szinh6zi eroadasok r6kehozasa kisebbs€gi, fdreg horvat
szezok m'veinek bemutatasa
sz6khelyen, kUlfolddn es a magyarorszagi horv6tok-lakta
tetepUl6seken.

A hazai horvatok 6s m6s

nemzetisegrl-ek mr.lueszil

rendezvenyek szervez6se. AttatanoJ

Kulfoldi

es

a

..inr'a.i, kurturaris igdnyeinek meqferero
es tcizepistbtai szinn6zi studiuml-k ,;;k;;i;e.,

magyar vend6g, szinhazakal fogad, koprodukci6ban
eloadasokat hoz tetre

magyarorsz6gi 6s kUlfdld j szinh6zakkal

A

-

Horda" magyar-horvat mriv.szeti tarsasag szinhazzar
kapcsori:ios
lebonyolitasa.
csopor(tt-Horda Gliengra mLikodtetese. k6pzomLjves,zetl
19v:.kenysegenek
kiellit6sok rendezese

"Csopo(t)

-zMagyar

-

horvet nyelv0 konyvbemutatok, irodalmi eloadasok rendez6se.
rendezvenyeinek szervez6se, lebonyolit6sa 6s

A Pecsi Nyari Szinhaz elnevezesu fesztival
alkalmankenti talolasa.

A tersasag feladata tovebba. hogy c6ljainak el6r6se 6rdek6ben intenziv kozons6gtoborzast
vegezzen, repertoarjeval P6cs 6s vonzeskozete lakosainak mind szelesebb korenek
6rdeklod€sere szamot tarto produkci6kat szerepeltessen, vonz6v6 6s el6rhetov6 tegye a
szinhazl kulturAt, kleg6szito tevekenysegeivel honositsa meg azt a szinh6zi 6letet, amely az
orszeg korabban alapitott szinhazai altal nyujtott produkciok melto versenytarsava teszi a p6csi
szinjetszast.
A tarsasag iogallasa:

A Civil tv. alapjen a t6rsaseg kozhasznu szervezet. Kozvetlen politikai tev6kenyseget nem
folytat, szervezete partokt6l f0ggetlen 6s azoknak anyagi tamogat6st nem ny01t.
Ha a szervezet k6t lezart uzleti ev adatai alaplSn a villalSsa ellen6re sem teljesiti a Civil iv
szerinti felt6teleket, a k6t ev vonatkozAsaban - vagy ha a szeTvezet letrejottet koveto k6t 6ven
belul jogutod nelkul megszUnik, a mLikodes teljes idotartamara - visszamenolegesen tarsasagi
adofizet6si kotelezetts6ge keletkezik, az osszes bev6telre, mint ad6alapra vetitve, frjggetlen0l a
bev6tel forr5s5t6l. Ezen ad6fizet6sl kotelezettseg valamint az adoalap semmilyen jogcimen
nem csokkentheto.
A tersas6g k6zhasznU iogallasa megszerz6s6hez sziiks69es m(ktid6si felt6telek:

tevekenys69et csak k6zhasznU, valamint jelen alapito
okiratban meghatafozott alapc6ljai szerintl tev6kenys6g megvalositesat nem veszelyeztetve
vegez. A tarsasag a gazd6lkod6sa sor6n el6rt eredm6ny6t nem osztja fel, azt Jelen alapito
okiratban meghatarozott kozhaszn[ tev6kenys6g6re forditja. A tarsasag kozvetlen politikai
tev6kenys6get nem folytat, szeryezete pertoktol fuggetlen 6s azoknak anyagi tamogatast nem

A tdrsas6g gazdasargi-vallalkozasi

nyUlt.

A tarsasag vallaUa, hogy a kozponti koltsegvetesbol, illetve az alapitotol kapott temogatas
felteteleit es modjat irasban kotott szerzod6sbe foglalja. A t6rsasdg nem z'rja ki, hogy az
alapiton kivul mds is 16szesUlhessen a kozhaszn0 szolg6ltatasokb6l.
A tarsasag, amennyiben az 6ltala ny[jtott szolg6ltat6sokat azok jellege miatt nagyobb l6tszem0
- legalabb 50 fo - jogosult veheti igenybe, 0gy a szolgeltatesok igenybev6tele m6djAt, 6s annak
felt6teleit a nyilv6nossag szamara el6rheto modon kozzeteszi. (WVwv. horvatszinhaz.hu)
A kozhasznu jogirllirshoz kapcsol6do kedvezm6nyekre legkorebban a tarsasag kozhaszn0
jogallasanak megszerzese idopontjet6l jogosult.
4.

A t6rsas6g tev6kenys6gi ktire
4.1.

A tarsasag eltal v6gzett kdzhasznf tev6kenys6gek:
A tarsasag kozhasznu fotevekenys6ge a Magyarorsz6g helyi onkormanyzatair6l szolo 20'11. evi
CLXXXIX. torvdny (a tovabbiakban: [i]otv. ) 13. S (1) bekezdesenek 7. alpontja alapjen

kozfeladatnak minosulo kulturalis szolgaltatas - eloado-mriveszetl szervezet tamogatasa, a
kulturalis ordkseg helyi v6delmel valamint a helyi onkormanyzatok 6s szerveik, a koztarsasagi
megbizottak, valamint egyes centralis alerendelts6go szervek feladat- 6s hataskoreirol szolo

1991. 6vi XX. t0rv6ny 121. S a) es b) pontja szerinti, a helyi kozmr:ivelod6si tevdkenys69
tamogatasa a kozossegi kulturalis hagyomanyok es ertekek 6pol6s6nak, a milvelodesre,

tarsas6letre szervezodo koz6ssOgek tevekenysegenek, a lakossag eletmodja javitasat szolgalo
kulturdljs c6lok megval6sltasanak tirmogatasa; a m(v6szeti int6zm6nyek, tovAbba a lakossag
mrjveszeti kezdem6nyezeseinek, onszervezodeseinek iamogatasa, a m[.iv6szi alkoto munka
felt6teleinek javitasa 6s a m0v6szeti ertekek l6trehoz6sarnak, mego126s6nek segit6se
k6zfeladat ell6tAsa.

A tarsasag kozhasznu tevekenys6ge tovirbb6 a nemzeti koznevel6srol sz6l6 2011. 6vi CXC.
torv6ny 4. S (1) bekezd6s6nek a)-u) pontjai alapjan kozfeladatnak minosulo, neveles es oktatas,
kepessegfejlesztes, ismeretterjeszt6s.

-J-

A tarsasag mrikodes6re a nemzeti vagyonror sz6ro 2011.6vi cXCVr.
torveny renderkr:z6sei
iranyadoak.
4.2.

A

tirsasig ktizhasznf tev6kenys69ei:

5914'08
7990'08
8532'08
8552'08
8559'08

Filmvetites
Egyeb foglatas
Szakmai kdzepfok0 oktat6s
Kulturalis kepz6s
M.n.s. egyeb oktates

199119!

5!:"9:-riiv6szet (kiizhasznf f6tev6kenys6s)

9002'08 Eload6-m(veszetet kjeg6szito tevekenys69
9003'08 Alkotom(veszet
9004'08 l\4riveszeti l6tesitm6nyek mUkcidtet6se
9329'08 M.n.s. egy6b szorakoztatas, szabadidos tevekenvs6o
9499'08 M. n. s. egy6b kozoss6gi, t6rsadalmi tev6kenysei "
4.3.

A tirsasdg varrarkozasi tev6kenys6ge kdr6ben a krizhasznri feradatok megvar6sitasa,
tamogatasa
6rdek6ben az alabbi tlv6-kenys69eket v6gzi:

4724' 08 Keny6r-, p6k6ru-, 6dess69_kiskerejked-elem

4725'08 ltal-kiskereskedelem
4729' 08 Egy 6b elelmiszer-kiskereskedelem

476'l'08
4762'08
4775'08
4778'08
5610 08

Konyv-kiskereskedelem
Ujsag-, papiraru-kiskereskedelem

lllatszer-kiskereskedelem
Egyeb m.n.s. !j aru kiskereskedelme
Ettermi. mozgo vend6glatiis

562'1'08 Rendezvenyi etkeztetes
5629'08 Egy6b vend6gt;itirs
5630'08 ltalszotgattat6s
5811'08 Konyvkiades
5814'08 Foly6irat, idoszaki kiadv;iny kiad6sa
5819'08 Egyeb kiadoi tevekenys6g
59'll 08 Film-, video-, televiziom(sor-gyartasa
59'12 08 Film- videogyartas, televizioJ m(:;orfelvetel ut6munk6latai

5920'08 Hangfelv6tel k6szit6se, kiadasa

6311 08 Adatfeldolgozas, web-hoszting szolgaliatas

6399'08
6820'08
7021'08
7022'08
7220'08
731 1'08

M.n.s. egy6b informeci6s szoiq6ltatZs
Sajat tulajdonu, b6relt ingatlan berbeadAsa, Ljzemeltet6se
PR, kommunik6ci6
Uzletviteli, egy6b vezetesi tanacsadAs
Tarsadalomtudom5nyi, hum5n kutatds, fejleszt6s
Rekl6mugyndki tevdkenys69
M6diareklam
Divat-, formatervez6s

7312'08
741 0'08
7420'08 Fenykep6szei
7430'08 Forditas, tolm6csol6s
7490 08 M n s egyeb szakmai, tudom6nyo.s, mLlszaki tev6kenyseg
7729 08 Egyeb szemelyi hasznalatu, hdzian6si cikk kdlcscjnzese
7740 08 lmmaterialis javak kolcsonz6se
82 1 1'08 Osszetett adminisztrativ szolg6ltat:is
8219'08 Fenymdsoles, egyeb irodai siolg6ltat5s
8230'08 Konferencia, kereskedelmi bemutato szeryezese
8299'08 M.n.s. egy6b kjegeszito Uzleti szolqaltatas
8560 08 Oktatdst kiegeszito tevekenys69
9103'08 Tdrtenelmi hely, 6pitmeny, egy6b l;itvanyossag m(kddtetese

4.4.

Egy6b mfkdd6si felt6telek:

A tarsasag jogszabaly altal kepesiteshez kotott tev6kenyseget akkor v6gezhet, ha az e
tevekenysegben a tarsasaggal munkavegz6sre iranyu16 polgari jogi vagy munkajogi

jogviszonyban allo legal6bb egy szem6ly a k6pesit6si kovetelm6nynek megfelel.
Ha logszabely a tersasag tevekenysegenek gyakorlesat hatosagi enged6lyhez koti a tarsasag
e tevekenys69et a joger6s hatosagi enged6ly alapjen kezdheti meg, tev6kenys6g6t kizirorag az
enged6ly birtokaban vegezheti, illetve folytathatja.
A tevekenyseg vegz6s6hez szuks6ges mtikod6si enged6lyt a tarsasag nevere sz6l6an kell
megszereznr.

A tdrsasag uzletszerLi gazdas6gi tevekenys6get csak a nonprofit t6rsasag ceqbejeqyz6se

iranti k6relem beny[jtasat kovetoen folytathat, mLikod6si enged6lyhez kotott tev6kenyseget a
tarsasag csak a tersasag bejegyz6se es a mr:jkod6si engedelyben meghatarozott idopontt6l
gyakorol.
5.

A tarsaseg mfi krid6s6nek id6tartama
A tersasag hat6rozatlan id6tartamra jon l6tre.
6.

A tSrsasdg t6rzst6k6je

6.1'

A tarsasiig torzstokeje 3.000.000,- Ft, azaz harcmmillio forint p6nzbeli vagyoni hozzaj6rulasbol

all, melyet alapito

a

t6rsas6g rendelkezesere bocsatott, annak bankszamlajara to(6no

atutalessal.

Az alapit6 kotelezettsege a tarsasaggal szemben a torzsbet6t szolgaltatasara terled ki, a
tersasag kotelezettsegei6rt nem koteles helytallni. A t5rsasdg alapit6ja mellekszolgeltatesra
nem kdtelezett.

6,2.

Az alapitas kdlts6geit az alapito viseli.
7.

A tarsasag gazd5lkodisa

7.1.

.

A t6rsasag uzletszeru gazdasagi tev6kenyseget csak a nonprofit tarsasag cegbejegyz6se irenti
k6relem beny0jt6set kovetoen folytathat.

A tarsasiig vallalkozasi tev6kenyseget csak kozhaszn0 celjainak megvalosit6sa 6rdekeben,
azokat nem vesz6lyeztetve folytathat.

.
.

A tarsasag az alapit6 altal jov6hagyott eves gazdalkodasi terv alapj6n gazdalkodlk. A tdrsasdg
uzleti 6ve megegyezik a naptari 6wel, kiv6ve az alapitas 6v6t, amely 6vben az Uzleti ev a
tersasag alapit6sat6l 20'15. december 31-ig tart.

A tarsasag tev6kenys6g6rol evente, az alaplt6s 6veben pedig az adott idoszakra merleget es
eredm6ny-kimutatast koteles k6szlteni.
A tarsasag gazdelkodasi tev6kenyseg6t a szamvitel16l szolo 2000. 6vi

c torv6ny alapj6n koteles

vegezni. Az 6ves beszamol6 j6vahagyiisiival egyidejUleg kozhasznusagi jelent6st k6szit.

A tersasag beszamol6jaba,

koltsegere masolatot k6szithet.

kozhasznisagi jelent6s6be b6rki betekinthet, 6s abb6l sajat

A tarsasag a gazdhlkod5s sor6n el6rt eredm6ny6t nem oszthatja fel, azt a letesit6 okiratban
meghatarozott tev6kenys69ere kell forditania.

A tarsas6g, mint kozhasznI szervezet sajat nev6ben, illetve a tersaseg jav6ra adom6nyokat
gyr.ijthet. Az adomanygy(jt6s csak a szervezet irasbeli meghatalmaz6sa alapj6n vegezhet6.
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A t6rsas6g, mint kozhaszn0

varaminte-szem6,y;k kd-;ird,,,:,^{iii4-1i?;il%li'l"!ffiii!."r!1ilT.x'n&'-.1!!Ti.",ii
rgenybe veheto szorgartat6so(.iretve a
tagsdgi .10gvi..6ny 5Lp1an nyujtott juttatasok
kivelerevei
- c6l szerinti juttatesban nem reszesitheti

A

tSrsas6g mint kozhasznu szeryezet

cer szerinti tevekenysegebor. itetve vatarkozor
tev6kenyseg6b6r szermazo bevetereit es raroroitasli
erturoiit"nun tartja nyirv6n.

*

urt"uu".

A torzsbet6thez kapcsorodo tagsagi. jogokat es
kdterezetts6geket az uzretresz testesiti nreq. A
tdrsasdg fenn6fl6sa aratt az
tort.o"tJt"*i
nem koveterheti vissza. Az
alapit6 p6tbefizetesre nem kotelezett.
"Lpito'J
"-iir."iagtor

A t6rsasag 6s a tagja kdzott retrejcivo szerzod6st
a szezodes a16irasat6r szamitott harminc
napon belut a c.gbirosagon
toze letetOe *ellfre-ty-Jznr, kiveve a kft. 6s a tag
tarsasag tevekenysegi k6r6be
":-"S,::t:k
tarroz6, az atapito otirJ artar meghatarozott koizott a

szokesos
nagysagrend0 szerzod6st.
szokesos nagysagrendLi a szerzodes, ha a
szez6d6ses 6rt6k nem eri er a tdrzstoke 10 %-et.

A tarsasag koteles az okirat aliiir;isdtol szamitott
harmjnc
tetetbe_heiyezes cerlaolr- oe-nyu1"ni".t
juttat' felteve, hogy annak osszege (erteke)
"r-orir"to,;;:;;:jr?,H,tj#i:l
u.
iorinrot megharadja. Az osszeqhatar
szempontjabol a k6t 6ven t
ugyanannak"gyriiri;
a
szem6lynek' vagy szervezetnet< n"y6itolt
Juttatesokat ossze r"tt
".an-'it"'n?l'r

;r;:::ffXt#:;

A t5rsasag sajet r6sz6re rizletreszt nem
szerezhet 6s nem vonhar oe.

Az uzletresz csak atruhazas, a megszunt
tag jogut6drasa 6s orokres eset6n oszthat6
fer.
Ha az egyszem6ryes t6rsaseo €-z-uzrerr6sz -ferolsztasa
urgi
;irrtox"
foryt6n
uj raggal
egdszLtl ki es igy tobbszerieryes tarsasagga
"rerese
vatir< a-iag;( Koreresek
az
arapito
okiratot
tarsasagi szezodesre modositant.
A tarsaseg tev6kenys6g6bcil u.?:!?.6ly"l9l"S
a tarsasag vagyonar gyarapjtla. azt az atapito
oktratban meghatarozott tevekenysegre forditja.

Az

.zletreszek etuhazasara, 6tsz;illds6ra, felosztasara,
azoknak a t6rsas6g altal
megszerzes.re, a tcirzstoke feremeresere es
resza,,itaiira ,inr,*o.o"n egyebekben a z01al
evi V tdrveny rendelkez6sei az ir6nyad6k.
A

ol
9.2.

tirsas6g alapit6jenak natajfore 6s

a tersasag mrlktid6se

A t6rsasag legfobb szerv6nek hatask6r6be tartoz6
k6rd6sekben az arapito dont. Az arapit6 a
T6rsasag iegf6bb szerve, amety iranyitja fai."r"g

"

rn,ji"dZ"it

Az alapito kiz6rolagos hataskdrebe tartozik
'L a.tarsasag.
eves beszamolojanak elfogaddsa;

z.

ugyvezero megvetasztasa,

dijazesanak_ mege apitesa, 6s amennyiben
az
:l::i:1i"1?;
munkaviszonyban
6
nak,
a munkattaio logok gyakorlasa;
]6 :.J3l.1seggal
JiSl".:,r..:.
a rerugyerobizotts6g
tagjainak megv-rasztdsa,

ui."."r,iua"" Jr dijazasuk megdtapit6sa,

sS.al6 megv6laszt6sa, vrsszahiv5sa,
dijazasanak
mega apitasa;
-rn"iyn"r
c. 1,1:onywtz

:

otyan szezodes meqkotds6nek elozetes jovahagya""
6rt6ke az S.OO0.O0O,_ Ft,
(otmillio forint) ossteset ,"^s^l?llql
lrrli"[g "irn"il,ei"'a ra,sasag salat tagjavat,
ugyvezetdj6ver' ferugyerobrzottsegi tagjavar.
varasztott tarsisag, Konyvvrzsg6rojavar vagy
azok
kdzeli hozz ebftozojdval kot,
6 dcintes mind€n_olyan Ugylekol, amellyel a tarsasag garanciat,
k0telezettsdget vellal;

kezess.get, vagy mas haso..tl6

-b7. a tdrsas6g vagyonanak, vagyoni ert6kti jogenak barmilyen Ugylettel osszefuggesben torteno
megterhel6se;
8. a t6rsasag jogutod n6lkuli megszunesenek, 6talakulas6nak elhatarozasa,
9. az alapit6 okirat modosit6sa;
10. olyan szerzodes j6vehagyasa, amelyet a t6rsas6g a t6rsadalmi kozos szuks6glet
klel69 it6seed felelos szerwel kot,
'11 . a kozhaszn[s6gi mell6klet elfogadasa;
12. a tarsasag strategiai terv6nek 6s 6ves Uzleti terv6nek l6v6hagyesa es modositasa.
13. elov6s6rl6si jog gyakorlasa a tersas6g eltal;
14. az elovAsi.rl1sra Jogosult szemely kijelol6se,
15. az izletesz kivUl6llo szem6lyre torteno atruhezesanal a beleegyezes megadesa;
16. uzlet16sz felosztasahoz valo hazzi4ArulAs 6s az uzletr6sz bevonas6nak elrendel6se;
17. torzstoke felemel6se, leszallit6sa,
'18. torzstoke-emel6s eset6n a tag elsobbs6gi joganak kiz6r6sa,
19. torzstoke-emel6s sofan az elsobbs6gi jog gyakorlErsdra jogosultak kijelol6se
20. a tag, az igyvezeto, a fel0gyelo bizottsirgi tagok, illetve a konyvvizsgalo elleni kovetel6sek
erv6nyesitese,
21. mindazon ugyek, melyeket torveny vagy jelen Alapit6 Okirat az Alapito kizSrolagos
hatasko16be utal.
22. dontes gazddlkod6 szervezet alapitas616l vagy megszUntetes6rol,
23. dont6s gazdalkodo szervezetben r6szesed6s megszerz6s6rol vagy dtruh6zdsA16l.
Kizarolagos hatarskor6be tartozo Ugyekben az alapito irasban, alapit6i hatarozat hozatalaval
dont.

Az alapito egyedijli tagj6nak kozgyLil6se jogosult a hatarozathozatalra a 9.2. pont 6-8., 10. es
13-23. alpontjaiban foglalt Ugyekben, a 9.2. pont 1. 5.6s 11-12. alpontjaiban etruhazott
hataskorben a polgarmester, a 9.2. pont 2-4. ds 9. alpontjai tekintet6ben a hataskor alabb
r6szletezettek szerint rnegoszlik a kozgyul6s 6s a polgarmester kozott. A polgarmester jogosult
ddnteni a 9.2. pont 2-4. alpontok szerinti szem6lyek d(jazesanak megvalasztesu kat kovetoen
tort6no megallapitasar0l a 9.2. pont L alpont szerLnti alapito okirat m6dositasarol,
amennyiben arra telephely meghatarozasa, valamint adminisztrativ adatokban bekovetkez6
veltozasok miatt kerul sor.
A kozgyul6s uleseit a Motv. 45. S-a alapjan kell osszehivni, az ul6s helyenek, napjanak 6s
kezdesi idopontjanak, tovabba a napirendi pont targyanak 6s eloterjesztojenek megielol6s6t
tartalmazo irasbeli meghivoval. Az ul6st akkor is ossze kell hivni, ha a tarsasag 6rdekeben
egyebkent szuks6ges. Az Ul6st halad6ktalanul ossze kell hivni, ha a t6rsasag merleg6bol
kitonik, hogy a torzstoke veszteseg folytan a fel6re csokken.
A kozgyr:1les 6vente legal6bb egyszer Lll6sezik.
A kozgyrlles akkor hai6rozatk6pes, ha a k6pviselok tobb m int fele ielen van.

A

donteseket

a

jelenlevok egyszer( tobbseggel hozz6k, kiv6ve

az

alapito

okirat

modositasara, illetve a szem6lyi k6rd6sekre vonatkozo donteseket, amelyhez a megvelasztott
k6pviselok t6bb mint felenek szavazata szukseges, valamint azon k6rdeseket, amelyben a
vonatkoz6 jogszabaly az egyszer tobbseghez kepest magasabb szavazati) aranyt ir elo.
A kozgy0l6sek nyilv6nosak. A zart ules elrendel6set inditvanyozo javaslatot indokolni kell.
A polgarmester dont6s elott koteles kik6rni a kozgyules POnztlgyi 6s Gazdasegi Bizotisaganak
allasfoglalas6t.

Az alapit6 a dont6shozatalt megelozo 15 nappal koteles a dont6s tervezetenek - az etvetel
igazolasara alkalmas m0don tort6no - rendelkez6sre bocsdt6s5val, megk0ld6sevel az
Ugyvezeto 6s a felUgyelo bizottsag v6lem6nyet kik6rni, akik volem6nyuket kotelesek 8 napon
bel0l iresban az alapit6 rendelkezes6re bocsatani. Halaszthatatlan ddnt6s eset6ben a
velemeny beszerz6se rovid uton (pl.: t6vbesz6lo, fax, e-mail) is to(6nhet, azonban az igy
v6lemenyt nyilvanito szem6ly 8 napon belUl koteles a v6lem6ny6t i16sban is az alapit6
rendelkezes6re bocsaltani.
Az alapit6 a hataskorebe tartoz6 k6rd6sekben hozott dont6sekrol az ijgyvezetot irasban koteles
6rtesiteni. Az alapit6 - a megv5laszt5ssal, illetve kinevez6ssel kapcsolatos Ugyek kiv6tel6vel -

a hataskor6be tartoz6 dont6s. meghozatarat megerozoen k6teres
valamint a felLigyelo bizottseg v6lem6nyet megismeini.

a

vezeto tisztsegvisere,

Az alapit6 a tarsasag mukddes6vel 6s gazdelkodasaval osszefuggo
kerd6sekben tartott 0l6s6re
a felugyelo bizottsag tagjait, iIetve az rigyvezetot v6rem6nyez6si-s
tanacskozasi jogg"i

tot"L"

meghivni.

Az alapito a nonprofit tarsas6ggal kapcsolatos k6rd6sekben
torten6 dont6s 6rdek6ben, sz0ks69
szerint de evente legalabb egy alkalommal ules tart. Az ulest az atapito
szervezeti es mukodesl
szabalyzat6ban foglaltak szerint kell osszehivni. Az ulest akkor
is dssze kell hivni. ha a tarsasiig
erdekeben egy6bkent szUks6ges.

Az Ligyvezeto kesederem n6rkur koteres eriesiteni az arapit6t, s
az arapito dont6shoz6 szerv6t
haladektalanul ossze kefi hivni a szuks6ges intezked6sek
megtetere c6rjebor, ha tudonasara

d a tarsasiig saj6t tokeje vesztes6g folyt6n a torzstoke fel6re csokkent;
b, a tarsaseg sajat t6keje a tozst6ke tdrv6nyben meghaterozott
minimaris osszege

erra

csokkent;
c) a t6rsasagot fizet6sk6ptelens69 fenyegeti vagy fizet6seit megszUntette;
vagy
d) ha vagyona tartozesajt nem fedezj.
A napirendet az arapito szervezeti 6s m(kdd6si szat:lryzataban
fogrartak szerint ke|| k6zorni. Az
ul6sek nyilvanossagaa, a hate:ozathozatar, igy az 6ves beszamoro j6vahagyasanax
mriJ;ara
az alapito szervezeti es mLikod6si szabAlyzatl6an foglaltakat kejl
alkalmazni.

Az alapit6 a kiz5r6lagos hataskdr6be tartozo

k6rd6sekben hozott haterozatet, annak

meghozatalet6l szamitott l S napon belul irasban kdzli a tersasag
ugyvezet6jevel.

A sziimviteli torveny szerinti 6ves beszamoro erfogadasaror

az arapito onkormdnyzat k6pviserotestulete hataroz, a testureti ur6sen. a tarsasag icinywizsgar6ja, .gyvezetoi
,.e!.t u"rrn"i
felUgyelo bizotts6gi tagok reszt vehetnek.
"
A tarsasiig sz6mviteri t6rv6ny szerinti beszemor6jat j6vahagyo evi rendes
arapit6i hatarozat
lega15bb a kovetkezo t6mdkra terjed ki:
az rigyvezetonek _ a tdrsas6g megerozo uzreti 6veben forytatott uzreti
' dontes
tev6kenys6g6ror sz6ro - a m6rreget
6s az eredm6ny-krmutatast is mag6ban iogtato e;es
beszimol6j516l, valamint a kozhaiznrjs6gi melteklet elfogadas6rOt,
' dontes a ferugyerobizottsiig. m6rreget 6s eredmeny-kimutatrist is magaban fograr6 6ves
beszamol616l sz6lo jelent6s616l

'
.
'.

dont6s a m.rreget 6s az eredm6ny-kimutatast is magaban fograr6
6ves besz.mor6ror sz6ro
konywizsge16i jelentesrol,
dont6s a szemviteli torv6ny szerinti besz6mol6rol,
az ugyvezet6, a konyvvizsg.r6 6s a ferugyerobizottsag tagjai dijaziisanak
megatapitesa.
a tarsasag Uzleti terv6nek jovahagyesa.
,t

0.

Az i.igyvezet6

,:"Ukenyseget a jogszabatyok 6s az atapit6 dontese, hatarozatai,
valamint
1-li1T,.?n
rars€sag belso szabaryzatai arapjan

a

az ugyvezeto iranyitja 6s szervezi. Az ugyvezetoi feradatok
csak szem6lyesen lathatoak el, k6pviseletnek helye ninci.

Az Ugyvezeto a nonprofit t6rsasag ugyvezet6s6t, az ilyen tiszts6get
betolto szem6lytol elverhat6
fokozott gondossaggar, a tarsasag 6rdekeinek ersodregess69e
arapjen koteres elatni. Az
ugyvezet6 az 0zleti titkot koteles meo6rizni

-o-

Az ugyvezeto jogszabalyok, az alapil6 okirat, illetve ugyvezetesi kotelezettsegei v6tkes
megszeges6vel a tarsasagnak okozott kdrokert a szezod6sszeqessel okozott kar6rt val6
felelosseg szabalyai szerint felel a tArsasaggal szemben.

A tarsasag Ugyvezet6sre 6s on6ll6 kepviselet6re jogosult Ugyvezetoje:

Vidakovics Szleven
(an.: Raskova Zita,

szil.: Pecs, 1977. 12.26., adoazonosito jel: 8405360298)

7025 P6cs, Kiss J. u. 19. sz6m alatti lakos,

aki az ugyvezetoi feladatokat 2015.04.01. napjat6l 2018.01.31. napjaig terjedo hatilrozott
idotartamra latja el.

Az Ugyvezeto ber6t az alapito 6vente. az Uzleti terv j6v5hagyasakor irllapitja meg.
Az Ligyvezeto a tarsaseg legfobb szerve altal barmikor, indokolds n6lkUl visszahivhato.
l\4egszUnik az 0gyvezet6i jogviszony:

.
.
.
.
.
.

a megbizas idotartamanak lejarteval,
visszah iv6ssal,
a torvenyben szabalyozott kize.o ok bekovetkezt6vel,
Iemondassal,
elhalelozassal.
kUlon torv6nyben meghatarozott esetben.

Az ugyvezeto tiszts6g6rol barmikor lemondhat, ha azonban a t6rsasag miikodokepess6ge ezt
megkivanja, a lemond6s csak annak bejelent6s6tol sz6mitott 60. napon valik hatalyossa. A
lemond6s hat6lyoss6 v6lasaig az ugyvezeto a halaszthataflan dont6sek meghozataldban, illetve
az ilyen intezked6sek megt6tel6ben koteles r6szt venni.
Az Ugyvezet6 feladat- ds hataskore:
kepviseli a tarsasagot a birosagok, a hatosagok elott 6s harmadik szem6lyekkel szemben,
feladata a tarsaseg Ugyeinek vitele, irenyitesa,
kialakitja a tarsaseg m unkaszervezetet,
gondoskodik a tarsaseg Lizleti es mas konyveinek szabelyszerri vezet6s6rol, s e korben
kdteles az alapit6 haterozatait a Haterozatok Konyv6ben nyilvantartani. Az alapit6
dont6seit a d0nt6s meghozatalatol sz6mitott legk6sobb 1s napon belLil kell bevezetni a
Hatarozatok Konyvebe. Az Ugyvezeto a Hatarozatok Konyvet oly m6don vezeti, hogy
abb6l az alapito dont6s6nek tartalma, idopontja 6s hat6lya, illetve a dont6st tamogatok ei
ellenz6k sz5maranya megiillapithato legyen.
gyakorolja a munk5ltatoi jogokat a tarsasag alkalmazottai felett, melyet az Ugyek bizonyos

.
.
o

.

csoportjaban

.
'

a

tersaseg szervezeti

6s

mrjkod6si szabelyzataban irtak szerint, a

tarsasaggal munkaviszonyban 6llo, vezeto ellasU munkavellal6ra atruhazhat,
a tarsasag r6sz6rol per inditasa vagy a tarsasag perl6se eset6n, az ugyvezeto jogi
kepviseletre vonatkozo megbiz5s adas6val, koteles gondoskodni a tarsasag szakszeru
.logi k6pviselet6nek ellatAsa16l, e kotelezetts69 al6l csak az alapit6 adhat felment6st,
minden uzleti ev v6g6n a vonatkoz6 hatalyos jogszabalyokban el6irt m6don 6s hataridore,
elk6sziti a t6rsas6g 6ves m6rleg6t, nyeres6g-, illetve vesztes6g kimutatasat, 6s ezeket az

alapit6 rendelkez6s€re bocs6tja, olyan hatarid6ben, hogy az alapito 6ltal elfogadott
merleget a szamvitelrol sz6l6 2000. 6vi C. tdrv6ny 153. S (l) bekezdeseben foglalt

.

hataridon bel0l a t5rsasag az illet6kes cegbir6sagnel let6tbe helyezhesse,

minden Uzleti 6v utolso negyedeveben altalenos 6s szakmai, valamint gazdas6gi
programot mag6ban foglalo 0zleti es m[jv6szeti tervet k6szit, legkesobb minden 6v
oktober 31-ig a kovetkez6 Uzleti 6vre, melyet az alapit6 ele terjeszt a kovetkezo 6vi

temogatasi szerzod6s tartalmdnak 6s penzUgyi iranyszemainak elokeszites6re,

-9-

.
.
'
o
r
'
.

a tersas6got erinto bejegyzett adatok megveltoztatalset
a c6gbir6segon bejelenti,
az alapit6t a t6rsas6g m(kodes6r6l _ ig6ny szerint _
folyamatosan

tejekoztatja,

az alapit6 hatiiskor6be tartoz6 k6rd6sekben hat6roiat hozatar6t
kezdemenye.zi es
meghozott hat6rozatokat
v6greha.ltla,

jogosult ddnteni minden olyan kerdesben,
amely nem tartoztk az alapito kizar6lagos
hateskdrebe,
az arapit6 dont6seit az 6rintettekker ajanrott rev6r vagy fax
- vagy egy6b oryan m6dorr,
ametybol a kozt6s t6nye meg5ltapithat6 _ rltj6n k6zti,
a tarsaseg k6zhasznd lev6kenysegever kapcsoratosan meghozott hat,rozatainak
nyilvenossagra hozatarar6rakk6ni g6ndoskoorr< rroqv ezen harerozatait a titrsaseg
honlapjdn 30 napos hat6ridore elhelyeli
gondoskodik a kozhasznus6gi melleklet elkeszitesr6l,
mely tartatmazza:
a szamviteli besz6mol6t;
a kottsegvet6si tamogates felhasznelasiit:
a vagyon felhasznaldseval kapcsolatos kimutat6st,
a c6l szerinti juttat6sok kimutatds6t;

.
.
.
.
.

a .kozponti kolts6gvet6si szervt6l, az elk'lonitett allami penzalapt6l,
a helyi
'szerveiiit
onkormenyzattol,
a rel-epul6sj 6nkormenyzatok ter;ulasat6l
kapott tamogates mertek6t;

'
.

'
'

a

a

es

mindezet<

kozhasznu szervezet vezet6 tiszts6gviser6inek nyurtott juttat.sok
erteket, itetve

Osszeg€ti

a kozhaszni tevekenysegrol sz6lo rovid tartalmi beszamol6t.
alap.rt6.artar
a tarsasag 6ves kozhasznus6gi mel6kretet a tarrsaseg
honlapj6n (www. .jovahagyott,
horvatszinhaz. hu) miden ev jrrnius so-ig nvirua]-''o"slgia
hJ.r" ,.r"ii
titkot tartalmazo r6sz6k kivetelevei
",.

az

kdteles a t6rsasag kdzh.asznrj mtikodesevel kapcsolatosan
keletkezett iratokba valo
betekint6st, a tarsas5g sz6khelyen, e16re egyezteteii
idofontoan barki szamara biztositani.
'11.

C6gjegyz6s

l-t^5i:?t3s cegjegyz6se akkent tortenik, hogy a t6rsasag irararn a tarsas6g k6pviseretere
celneve alatt
- -" _"hjt"l.. cegalairasj nyjlatkozatanak
megfeleloen - sajet neval6ir6sdrvallfl"?:?S
on6ll6jn

Jogosult ugwezeto az iratokat a

faia

ef

.

12A Feliigye16bizotts6g

f-,ti113ys1at
.laromtasu fetusyer:,?iioltTq..r,jf9dik, ametynek tasjait az arapit6 jetotj ki,
hatarozott. legferjebb
5 6v id6tartamra. A ferugyerctbizottsag
elncikot vdraszt. A feruoverrlbizottsas^ nrtaror"ilii -"-giJr"ii" iesturetkent jar er, tagjai sorabol
Jo,ooo""gger hozza, mLikod.se
sordn a ptk. 3:26-28. g-liban es 3:1is_i22.
S_"0* i;6lrt!,Llin-e* megfetetoen 16r et.
A felugye 16 b izottsdg tagj a i :
Nev: Almdsi Ldszr6 (sziir.: Gyura, 1966. 10.
20., an.: D6vai Erika Meria, lakcim: 8638
P,a.ht2ntg.il:, M^tyds Kiftty u. lso.)
Nev: Lajkon6 N6meth Bernadett (sziil.: p6cs,
1986. 03, 25., an.: Czitj,k ltdik6, takcim:
7623 P6cs, Kolozsv1r u. 8.)
N6v: Szotga J6zsef (sziii.: Seltye, 1966. 08.
2g., an.: Brezovics Rozelia, Iakcim:7968
FelsSszentmedon, Csendes u. 7.)

A ferugyel6bizottsdg tagjainak megbizatlsa
2017. 01. 01. napjetot 201g. 12. 31. napjtig
tagsdg- megsziinJ""
,tl megbizds tegfetjebh s 6vre
]i6l;f.retUUVaAbizofts6gi
"""re",

A felUgyelobizottsag 6vente legaldbb k6tszer Ulesezik. A felugyelobizotts6gi ul6seket az elnok
hlvja ossze irasban, a napirend megjeldlesevel, legalabb I nappal az Ul6s e16ft.
Az ul6s osszehivds6t bdrmely tag k6rheti - az ok es c6l megjelolesevel - az elndktol, aki
k6relem k6zhezveteldtol szamitott 8 napon belul koteles lntezkedni az ules 30 napon beluli
osszehiv6sarol. Ha a k6relemnek az elnok nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ules
osszeh ivesera.

A

felUgyelobizottsag akkor haterozatk6pes, ha iil6sein mindh6rom
felugyelobizotts6g hatarozatait egyszer0 sz6t0bbs6ggel hozza.

tag jelen van.

A

A felugyelobizotts6g ellenorzi a tarsas6g mukodeset es gazddlkodas6t. Ennek soren a vezeto
tiszts€gvisel6tol jelent6st, a t6rsasAg munkavellal6it6l pedig tejekoztatast, vagy felvilegositast
k6rhet, tovabba a tarsaseg konyveibe 6s irataiba betekinthet, azokat megvizsgalhatja. A
tersasag vezeto tiszts6gviseloje a jelenteset, a t6rsas6g munkavallal6i a t6j6kozlat6st, illetoleg
felvilagositast a felUgyel6bizottsag kdr6s6nek kezhezvetel6tol szSmitott 15 napon belul irasban
kotelesek a felugyelobizottsagnak atadni, illetoleg megadni.
A fel0gyel6bizottsag koteles megvizsg5lni valamennyi l6nyeges Uzletpolitikai jelent6st, valamint

minden olyan el6terjeszt6st, amely

az alapit6 kizar6lagos hataskor6be tartoz6

Ugyre

vonatkozik. Az 6ves beszAmol6r6l es az ad6zott eredmeny felhaszn6l6s6r6l az alapito csak a
felUgyel6bizotts6g irasbeli lelent6senek birtok6ban hatarozhat.
A feltrgyel6bizotts ag |3gja az alapito Ul6s6n (az alapit6 6ltal kezdemenyezett megbeszel6sen)
tan6cskozasi Joggal reszt vehet, illetve reszt vesz, ha jogszab6ly vagy a l6tesit6 okirat igy
rendelkezik.
A felugyelobizottseg koteles az alapit6t tajekoztatni, ha a116l szerez tudomast, hogy

.

.

a tArsasAg miikodese soren olyan .iogszabelysertes vagy a tarsaseg 6rdekeit egyebk6nt
sflyosan serto esem6ny (mulasztas) tort6nt, amelynek megszilntetese vagy
kovetkezm6nyeinek elharitesa, llletve enyhit6se az int6zkedesre jogosult vezet6 szerv
dont6sdt teszi szuksdgesse:
a vezeto tiszts6gviselok feleloss6g6t megalapoz6 t6ny merult fel.

Ha az afia jogosult szerv a torv6nyes m(k6des helyreallitasa 6rdekeben

szukseges
int6zked6seket nem teszi meg, a felugyelobizottseg koteles halad6ktalanul 6rtesiteni a
tdrv6nyess6gi felUgyeletet ell6t6 cegbir6sagot.
A felUgyelobizottsag ugyrendj6t maga hatarozza meg, 6s azt az alapit6 hagyja j6v6.

A

felUgyelobizottsag tagjainak diiazAsAt
allapitja me9.

az alapito 6vente, az uzleti terv jovehagyasakor

Amennyiben a felugyel6bizottseg megbizatasSnak lejdrtAt megel6zoen, tagjai kozott v6ltoz6s
felugyelobizoftsag
kovetkezik be, az alapit6 6ltal kijelolt 0j tag(ok) megbizat5sa
megbizatesanak id6tartamaig sz6l. A felUgyelobizotts6g letszema nem csokkenhet h6rom fo

a

A felugyelo bizotts6gi tagok korlatlanul 6s egyetemlegesen felelnek a nonprofit tarsasegnak az
ellenorz6si kotelezetts6g0k megszeg6s6vel okozott k6rert.

,|?

XctnyvvizsgelO

tA.F":dg
L
.ki5nyvvizsgatoia_: IVI:lUptT_liinwvizsgdto
Korl-eto.lt Fetetiiss'gi.i

Adotandcsado 6s Ki5nyvett)
Tersaseg.,"i6khely: TAZl p6cs, daftok 86ta u.2.,
cg'-02'09-062838, ki5nvvvizsgito.i. kamaiai nyitvantirtisi"sz6ma:
00951.,"egj"gyrii,,:;i.,
i6pu;;i;lz;;;,
e.ljdr: Rappai Agnes Eszter). A k,nywizsgaritert
Jiiityeoen
is feler6s szem6ry: Rappai
Agnes Esztet (sztiletett: Komro,
os:02., anyia-rev:Jt- cronka cizera, kiinyvviz:,igebi
kamarai tagsdgi szema: OO1635.),1i61.
7624 p6cs, AaiO* Aeta utca 2- szem ahtti :akos.

A..kiinywizsgeto megbizatesa.2017. 01.. 01. napjet6t 201g.
12. 31. napjeig ktrt. A
kiinwvizsgeb meghizatdsdnak megsz(inese
megbizes legfetjebb s 6vre
adhat6.

"tliier-,:1

A konywizsgaro dijaz5sat - az,,ervenyes kamarai dijjegyzek
kereter kozott
az Uzleti terv jovehagyesakor ellapitja meg.

A

-

az arapito 6vente

konywizsg6ro betekinthet. a. tarsaseg kdnyveibe, ferviragosit6st
k6rhet
a tersaseg
';;;;,;gr'ffi];":

alkalmazottaitot, vezeto tiszts6grr'isetoitol, -a fetLtiyeto
O""ti.ag"l"gj"iiO,
tarsasag banksz6mlejet, penztar6t, ert6kpapir_ es
iiuaffomZnyat

szerz6deseit.

A konyvvizsgalo a tersasag arapitora.ere terjesztett
minden jerentest, kuronosen a merreget 6s a
vagyonkimLrratast
abbol
a
szempontbor.
hogf azox varo
,megvizsgarja
tartarmazrak-e
rlletve megfelelnek-e
a ioqszabaryok eroirdsainan. Az"Lrapito csakadatohat
a
konyvvrz.gaG
;rt"r
hrtelesitert es zdraddkavai eitatott mdrteg
J".ti Jt

"rr"g";".jioi
?raqitol6t 6s 0gyvezetojet
tarsasag m(kdd6set' gazdarkodasat
p6nzug,-ylit
A kdnywizsgar6 a tarsaseg

es

haradektaranur koteres ertesiieni a
errnto minJen renyeges kerdesror.

H:
l..konywizsg6lo megdllapitja, vagy tudom6st szerez arrol hogy a tarsas:ig vagyonenak
.lelent6s csokkenese v6rhat6 vagy olyan tenyrol, amely az ugyvezetonek
valry a
felugyelobizotts6g tagjainak a,gazdasagi tarsasagok16r
szoto torvenyben meghatarozoti
feleloss6g6t vonja maga utan, koteles az uLpitOt ir""6"n
tJietoztrtnt.
Amennyiben az araprto a szukseges dontdseket
ndr." meg. a konyvvizsgaro error a
c6gbirosiigot
kdteles ertesiteni.

""r

A konywizsgar6 koteres a gazdasegi tarsasag ugyeiver
kapcsoratos uzreti titkot meqorizni.

osszeternetettlls69 i szaoatyor
alapitoi
.natarczaL meghozatalaban nem vehet teszt az a szemety, aki, vagy a'iinek
l:hozzatatl.ozqa
a hatdrozat alaplan
. kotelezettseg vagy feleloss6g alol mentesUl, vagy
'Nembarmilyen mas eronyben reszesur itetve a megkotendo jog ugyretben egy6bkent 6rdekert.
minosul eronynek a t6rsasag c6r szerinti
lutt;tasai k,rrub""n barki artar megkot6s n6rkr,
ig6nybe veheto nem p6nzbeli szolgaltatas.
"
Nem lehet a fel0gyelo szerv elnoke vagy tagja, illetve
kdnywizsg
az alapito dont6shozo szervenek elnoke 6s tagja,
az ugyvezeto,
a tarsaseggar e megbizasitn. kivuri tudomanyos, oktatesi,

.
o
'
'

aKJ)a

az aszemely, aki

reKtori, szerkesztesi, m uverizeti
es jogi oltalom al6 eso tevekenys6g kivetelevel _ mas
ievekenyseg kifejtesere iranyul6
munkaviszonyban, vagy munkav6gz6sre iriinyulo egyeO jogvrszonyoan
att
a tarsasag c6r szerinti juttat6saib6r reszesur - kiv6ve
a b6rki ertar megkotes nerk0r ig6nyre

-12-

.
.

veheto nem penzbeli szolgaltatasokat.
a fenti pontokban meghatarozott szemelyek hozzelarlozqa.

Felugyelo bizottsagi tagge megvalasztott szemely az 0j tisztsege elfogadesatol sz6mitott 15
napon belul irasban koteles tajekoztatni azokat a gazdasagi tarsas6gokat, ahol mar felogyelo
b,zottsagi tag.

.

Az

Ugyvezeto nyilatkozni koteles arr6l, hogy vele szemben nem ellnak fenn

a

ptK.-ban

meghatarozott kizaro okok 6s osszef6rhetetlensegi korulm6nyek.

.

A kozhasznu szervezet megszuntet k6vet6 h6rom 6vig nem lehet mas kozhaszn0 szervezet
vezeto tiszts69viselqe az a szem6ly, aki olyan kozhaszn0 szeTvezet vezeto tiszts6gviseloje volt
annak megszUn6s6t megelozo k6t 6vben legalabb egy 6vig -,
. amely jogutod nelkul sziint meg ugy, hogy az lrllami ado- 6s vemhat6sagnal nyilvaniartott
ad6- 6s vamtartozasat nem egyenlitette ki,

-

o
o
.

amellyel szemben az allami ado- 6s vamhat6sag lelentos osszeg( ad6hianyt tart fel,
amellyel szemben az
ad6- 6s viimhatos6g 0zletlezaras int6zkedest alkalmazott,
'llami birsagot szabott ki,
vagy Uzletlezerast helyettesitct

amelynek ad6szamat az allami ado- es vamhatosag az ad6zas rendj6rol szolo torvony
szerint felfUggesztette vagy torolte.

A vezeto tiszts€gviselo, illetve az ennek jelolt szem6ly koteles valamennyi erintett kozhaszn0
szervezetet elozetesen tAjekoztatni arr6l, hogy ilyen tiszts6get egyidej(leg mas kozhasznu
szervezetnel is betolt.

.

Az ugyvezeto, illet6leg a felugyelobizottsag tagjai az alapito hozz6jdrul5sa n6lkUl:
. a tarsaseg fotev6kenysegi korebe es6 LizletszerLi gazdasagi tev6kenyseget sajat nev6ben

nem folytathat, e korlatozirs hozzatartozqara is kiterjed, tudomanyos, oktatasi, lektori,

.
.

.
.

szerkeszt6si, mr-iveszeti es jogi oltalom ala eso tevekenys69 kiv6tel6vel,

nem lehet korlatlanul felelos tagja a tarsasag6val azonos fotevekenyseget v6gzo mas
gazdas6gi tdrsasagnak.

nem lehet vezeto tisztsegviselo
^^,n--4^i
9d.qaravr

a

tarsas6g6val azonos fotev6kenys6get vegzo mas

+;.6^^4^hrn
!dr -dJdgLq,,. c7^\/a .aTothah

nem szerezhet tarsasegi r6szesed6st a tersasaggal azonos fotevekenys6get folytato mas
gazddlkodo szervezetben,
nem kothet a sajat neveben vagy javara a tarsasag tev6kenys6gi korebe tartoz6
Ugyleteket, e korletozas kiterjed kozeli hozzahftoz6kra, valamint 6lettarsra is.

Az ugyvezeto e pontban irt korletozasok bermelyike alol az alapit6 el6zetesen.

i16sban

megadott hozz6jarulasa alapj6n a hozzajerulas keretei kozott mentesulhet.

Alapit6 megadja a hozz4arulaset a Ptk. 3:115. g-a alapul v6tel6vel ahhoz, hogy az \gyvezeto
roszesed6ssel rendelkezzen a gazdasegi tersas6g6val azonos tev6kenyseget
fotev6kenys6gk6nt megjelolo mes gazdasagi tarsasagban, tov6bba vezeto tiszts6gviselo legyen
a gazdas6gi tarsasageval azonos fotev6kenys6get v6gz6 azon gazdasagi tersasagokban, civil
szervezetekben, melyekben a jelen Nonprofit Kft. alapitasat megelozoen m6r jogviszonnyal
rendelkezik.

.

Nem lehet a tdrsas6g vezeto tiszts6gviseloje, felugyel6bizottsagi tagja az, akit buncselekmeny
elkovetese miatt jogerosen szabadsagvesztes buntetesre iteltek, amig a buntetett elo6lethez
ftizodo h6tranyos jogkovetkezmenyek al6l nem mentesUlt; akit jogeros biroi it6lettel a vezeto
tisztseg gyakorlasat6l eltiltottak, e tilalom hatalya alatt; akit valamely foglalkozestol jogeros bir6i

itelettel eltiltottak, az eltiltes hat6lya alatt

vazuaodgr

rar

Dasdvear

r.

az it6letben

megjelolt tevekenys6get folytat6

_tc_

A k6zhasznfsig,

rli;*,*

nyitvanoss6ga

A tarsas6g Llgyvezetdje koteles kozhasznusagi mellekletet
k6sziteni. Az irasos mellekletet az 0gy\/ezeto
tasjainak, me-rvet a
_
l?!11!j
_lr"rusverobizottsas
vetemenvez.

r"rojy"iolirottijs-";;6it#:;;;"1 il.o"n

ffni'uo'iu

a kozhaszn[sagi metekret erfogad6s6r6r az 6ves

a

f

mer6kret erfogadasaror csak

-ilipit'5alapian donthet.
Javaslata

besz6mor6 j6vShagyas6var egyrde,ureg

a fer.gyerobizoftseg v.remenye ismeret6ben 6s

iannak

altal elfogadott kozhasznusagi jelent6sbe berki betekinthet,
abbot sajar kotts6gere masolatot
A tersaseg koteres a kdzhasznusagi. mer6kret6t a t6rgy6vet

ffliiJr

evben, regk6sobb jInius 30_jg, a
tarsaseg m0kod6s6nek, szoigSrtatasa ige"vo;;6t"i"'kovet6.
m6djanak,
beszamoroi kozr6s6nek
nyilvanossag616l els6sorban saj5t honlapj6n t".'ri (.ir.e. - A nemzeti vagyon16l

[6-eny
rendelkez6sek
"rOto
".erinti
A t6rsasag csak atathat6 gazdasagi tilrsasagot
arapithat es orokr6s, vagy torv6ny renderkez6se
arapjan' varamint a kdveter6s fej6ben szeriett
resrlseoes kiveterevei csak otyan gazoasagi
tarsasasban szerezhet reszesedest, amety, uatuminia,.n"rvn.t
n",nili,ni.l",JJ lr"X.?,v t"g,"
at6thato Nem atathato szervezetben -orokr6s cimen,
toryenyi
renderkez6s arapj6n vagy
kovetel6s fejeben szezett reszesed6s
tJrl".ug
kdteles
haladektalanul intezj(edni
reszesed6se megsz0ntetese 6rdek6ben. "*te^

'

'

Amennyiben nem etethat6, szervezet- a tersas.gban
reszesed.st szerez, a tersasag
kezdem6nyezi a tarsas6gi szezod6s ferurvizsgaraiai
es
a gazdasagi tarsasag e tory6ny
atlathat6 szervezetre vonatkozo eloirasainak _"gi;i.lo
at"t"Lita.at.

'

Amennyiben az a gazdas6gi tarsasag, ameryet
a tersas:ig arapitott, vagy ameryben a tersasag
szezett r6szesed6st, az alapitasat vagy r6slesed6sszerzest
kovetoen valik nem 6 athat6va, a

tarsasag kezdem'nvezi

tulajdonosi szerkezetenek

dtalakitasat.

'

a

e

t6rsasagi szerzodes teruivizsgaratet
torv6ny- atrafl-t"to

i."r".erre

A tarsasag azon kozferadat, v6gzes6re, amerynek
et6t6s5ra r6trehoztak - az erami vagyonrol
szerinti tulajdonosi jossvakorr6 tarsasagok r.i"ei"re""i

-'s;;Jili

;'"fl:L"rry,i:{

'

; ; ;";;;gi"ier".."g

vonatkozo
v sr\J|
eloirasainak
asdrr rdK rllev,_,v,v
menfcrprri

tJ[""-s",

A t6rsasag gazdasagi t6rsasagban fennit6 r6szesed6se_
nem rehet vagyonkezer.s tergya. A
tarsasagi r6szesed6s turajdonosi joggyakorroja
n"ueo"n e" r.',"rv"tt-rar-ii"reri'ir'"gi,ru.on
atapulo meghatalmazassal
el a tutilOonosi jog.o*
vagy meghatarczott
-i.arhat
reszenek gya'<orrasa soran. Meghatarmazas
g. s (1) bekezd.s 19. pontj,rban
rlarotaq ii rvutu."g".."nuk
meghat6rozott szem6lyek r6sz6ie
adhato.

.

Ahhoz

a

.a allam vagy az onkormanyzat tulajdoni r6szaranyarnak
1
a ,21!
tersasegban a tuialoonosi joggyakorro
noiliji*ra.a"
"ro7"t",
2 miti6rd forint feretti sajat tokever renderkezo gazdasagi t6rsasag
eseten az araml
rdszesedds tekintet6ben a Korm6ny. az onkorm6nizati.
reszesedes tekinteteben peotg
tokeemel6shez,

csokkeneser eredmenyezi,

o

hetyi onkormiinyzat k6pviseto{estLtf

'

az Nvtv

"ien"t

rnin,iliLii

tobbsegr:j,

2

a

met6kret szerintr nemzetgazdasegi szempontbor
kiemert jerentos.gLi gazda:;agr
tarsasag eseten az erami r6szesedei tekinteieben
a
az onkormanyzati
^ormany.

-'lareszesedds tekinteteben pedig

a helyi onkormdnyzat k6pviselotestUlet6nek minositett

t6bbsegLi,

.

500 millio es 2 milliard forint kdzdtti sajat tok6vel rendelkez6 gazdasAgi t6rsas6g - ide nem
6rtve a b) pont szerinti gazdasagi tarsasegokat - eset6n az 5llami r6szesed6s tekinteteben

az

ellami vagyon felUgyelet66rt felelos miniszter, az onkorm6nyzati r6szesed6s
a helyi onkormanyzat k6pvisel6-testUlet6nek egyszerr.l tobbsegu

tekinteteben pedig

jovahagyo halarczata szuks69es.
Amennyiben az allam 6s

tulajdoni r6szarannyal

a

a helyi onkormanyzat egyuttesen rendelkezik 50%-ot meghalad6
tarsasagban, akkor az allam 6s az onkormanyzat tulajdoni

h6nyad6nak egyUttes osszeg6t kell figyelembe venni a r6szareny-csokken6s vonatkozeseban.

A 15.6. pont alkalmaz6seban sajat toke alatt a tokeemelest megelozo 6vre vonatkoz6an
elfogadott 6ves beszamol6ban kimutatott sajet toke osszeget kell erteni.
A 15.6. pontban foglalt rendelkez6st nem kell alkalmazni abban az esetben, ha az allam vagy
a helyi onkorm6nyzat kulon-kiilon vagy egyuttesen 100%-os tulajdonaban ello gazdasagi
t6rsasag r6szesed6sszerz6s€vel val6sul meg a tokeemeles. A r6szesed6sszerz6 gazdasegi
tarsasagban fennallo tarsasagi reszesedesre e torv6ny erejen6l fogva - az allam 6s a helyi
6nkormanyzat altal tort6no tulajdonszez6st kiv6ve - 5 evig elidegenitesi 6s terhel6si, valamint
a gazdasagi tarsasag tagjain kivuli harmadik szem6ly altali t6keemel6si tilalom ell fenn.
17.
A tersasag megszfin6se
A tarsasag megszunik az alabbi esetekben:

.
.
.
r

az alapit6 elhaterczza a tarsaseg v6gelsz6mol6ssal val6 megszuntet6s6t;
mas nonprofit t6rsasdggal val6 beolvad6s, osszeolvadas, kulonvdlas eseteiben;
ha a cegbirosag torvenyben meghatarozott okok miatt megszonteti;
jogszab6lyban meghatarozott egy6b ok kdvetkezt6ben.

A tarsasag a cegjegyzekbol valo torlessel szrlnik meg.

A tersasag jogut6d nelkul torten6 megszrinese eset6n a tarsasag tagja r6sz6re a tartozdsok
kiegyenlit6s6t kovetoen csak a torzsbet6t alapitaskori 6rt6ke adhat6 ki. Az ezt meghalad6
vagyont a tarsasag altal kit(zott kozhaszn[ c6lokkal azonos vagy hasonl6 kozhaszn0 c6lra kell
forditani. A megmarad6 vagyon kozhasznU c6lra fordit6s616l az alapit6 gondoskodik.
18.

Vegyes rendelkez6sek

A felugyelobizottsag megalkotja sajat Ugyrendjet az Alapit' Okirat al6irasat6l szamitott

30

napon belul.

Az alapit6 kijelenti, hogy a tarsasag kozhasznu tev6kenys6ge soran olyan kdzfeladatot l6t el,
amelyrol P6cs Megyei Jogi V6ros Onkorm6nyzatanak a Motv. 13. S (1) bekezdesenek 7.
alpontja 6s a kulturalis javak vedelmerol 6s a muzeelis int6zmenyekr6l, a nyilvanos kdnyvtdri
ellatasr6l 6s a kdzm{vel6d6sr6l sz6l6 1997. 6vi CXL. tdrv6ny 76. S (2) bekezd6s6nek b) 6s g)
pontjaiban irtak figyelembev6tel6vel kell gondoskodnia.

A

tarsasag az alapito okirata szerinti tev6kenys6g6re 6s gazdalkodasara vonatkoz6
legfontosabb adatait, a kozhaszn0sAgi jelent6st az elfogad6st6l szemitott 30 napon behjl, de
legkesobb a targy6vet koveto ev jinius 30. napjaig a tarsasag honlapj6n nyilvenossagra hozza.
A tarsasag a tarsasegban bekovetkezett valtozasokat a C69kozlonyben leszi kdzze.

_.15_

19.

Zer6 rendelkez6sek

Az alapit6 0kiratban nem

szab6ryozott k6rdesekben

tersasagok takar.kosabb m0kdd6s6rcir szoro
zooe
vonatkoz6 rendelkez6seit kell alkalmazni.

a

kozturajdonban at6 gazdasagi
a civir tv., varamint a ptk.

Jvicxxii. tor"ny,

Kelt: Pecs, 2016. december 20.

Zerad6kl
Alulirott jogi k6pvisel6 a jelen valtozesokkal
szerkezetbe foglalt l6tesit6 okiratot ellenjegyzem,
vatamint igazorom, hosv a r.tesito okirat. ,egyseges
egt"eg-"s s="rt
t"ir"it .)-o-"'"g"'rtiLi"l'l=il*.no
".ei6"szert<ezetti okiiat erkEszit6s6re jeren

Lg3ltflXHi'lT"[i'3.t'ril,FlilX'r,Bf:$il*;tr",".-sffi
Ellenjegyzem:
Pecsett, 2016. december h6 20. napj6n
dr Horv5th Balazs uqvv6d
7621 Pecs, Jokai utc;25.
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