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LETESIT6 oKRAT

Az orsz:igos Horvit onkormrnyzat alapit6 (a tovibbiakban: alapit6) abb6l a cab6! hogy P6cs viosnban a
honnt nemzetis6gi szinhizi kultu:a 6s el6ad6mnv6szet fejleszt6s6t 6moga$a a Polgrn T.jrv6nyk6ny &61 sz6l6
2013. 6vi V r6rv6ny (a tovibbiakban: Ptk.) rendelkez6sei, a neozetisEge! jogatr6l sz6l6 2011. 6vi CL)O(IX.
tcirv6ny (a tow6bbiakban: Nekt!, valamint az egyesi;J6si jogt6l, a kozhasznn jog.,lrist6l, v,1,mint a civil
szetvezeteL mtLrjd6s&61 6s dmogatisir6l s2616 2011. &i CDO{V tdrv6ny (a tovibbiakban: Civil tq) 6s az
el6ad6-mfv6szeti szervezetek timogatisir6l €s sajitos foglalkoztatisi szabityair6l sz6l6 2008. 6wi XCIX. tcir6ny
@mn tv) alapjrn, a horwit nenzetis6gi gydkaekkel bir6 szinlizi 6s el6ad6mtv6szeti feladatok elldt6s6ta
nonprofit koilitolt felel6ss6gii tdrsasig alap{trsit hatirozta el P6csi Horvit Szlnhez Nonprofit Korhtolt
Felel6ss6gii Tersasig eJnevez6ssel.

Az Otszigos Hor#t Onlormanyz2t Kdzgyiilase P6cs Megl'ei Jogu Vtuos Onkorminyzatinak megkeres6sere,
megel6z6 tirgalisokb6l kialakult egyess6g nyomin - 2018. szeptembe! 1-6n a P6csi Horlt Szinhiz Nonptofit
Kft. 100% os iizleE6sz6nek megvis6tlisa mellett d6nt6tt a hotv,t nonzetis6gi szinjrtszrs m€as szinvonalon-,
hosszritivon tdrtm6 biztositisa 6rdekAbei. Az Orszrgos Honrt Onkormiapat a kuit1udlis feladat teljesk6n!
elntisa 6rdek6beo vagyonkezel6s6be vene P6cs Virosit6l a felijitot! 6s haszn6latba vett - ?€cs, Aina utca 17.

szrm,laiti 6piiletet 6s anna} szinlti inftastruktiraj:tt.
A p6csi hoivit szinht, mint a hazai nemzetis6gi szinjitszis alapint6zm6nyet jelent6 dnkorminyza.i gudxAgi
elmult 6tizedek sordn t<ibb alkaiomal ment ketesztiil szetwezeti 6s struktur.ilis italakitison,
szenezet
^z
me!.iek kovetkezt6bei
a hoffit szinjitszis nem t6lthette be a szeFezet nev6hez, valamint nemzetisagi kultwuis
t6rels6s€ihez mat6 szerep6t.

Az Otwigos HoffAt Onkorminyzat mint,lapit6 a kulturilis feladat itvEtelevel cAljiul tizte ki a ho'vit
nemzetisagi szinjitszis el6t6rbe helyez6s6t 6s meger6sit6s6q mellnek megval6sidsnt jelen l6tes6 okitatban
togl tak szeijnt hLai horyit kdz6ss6g kultudlis igEnyeihez szabva, a nemzetis€g erdekeit szolgllva kivrnja a
^

i

dv6ben meqval6sitani
1.

A trrsaEig c6gneve, sz6khelye, telephelyei
A t6rsaseg c6gneve:
P6csi How:tt Szinhitz Nonprofrt KorHtolt Felel6$egf T:trMs,tg
A t6rsasrg sz€khelye: 7621 P6cs, Anna utca 17.
A tarsasig kitzponti iigyint6z6s6nek helye: 7621 PAcs, Anna utca
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A tirsasrg telephelyei: nhcs.
2-

A tArc^sAA alaplt6i^,

^z

egyszem6lyes

t

rsas6g tagja

Orszigos Horvit Oakorm{nyzat
sz6knele 1089 Budapest, Bi(6 Lajos utca 24
t6tzsk6nysl

MotrosirE /36426
180'7 3922-1

-42

^d6szinnak6peiseli: GWrn Jrnos, elndk
kepwisel6 lakcime: 7635 P6cs, Szam6ca

dfl6 1/1.
3,

A ttusa&ig c6lia, felad^t^, iogan s
3.1.

A lrisasr€ c€lja, feladata:
A *sasrg cAja, hogy Magyarorszigon megval6sitsa a\^pit6 sziahez m':k6dtet6sevel kapcsolatos
^z
elk6pzel6seit, t rtsa fe1n, sziltrditsa meg 6s teijessze ki a horvit szinhizi kultl;t A tirsasig c6lja, hogy

i11and6 tirsulatot hozzon l6tre, valamint meghivon miv6szekkel magas szinvonah szinhAzi m,jkddEst
val6sitson meg C6lja tovibbi, hogy b;tositsa a szinh2i mnhell'rnunka lehet6s€eit a p6dukci6ra

szenez6d5 mrivFszeri zil<oro \dzos.Fgek s/:;mara.

A

titsasAg feladata a P6csi HorvAt Sznh/a intlzm1r4l feladatainak marad&tzlm ellitisa, tovibbi a
hum2rista tanaLni klasszikus n':vek szinaevitele, m,gyar 6s horvit nyehni szinhizi el6adisok
latrehozisa, f6I€ ho11-at szerz6k m6veinek bduratasa a szEkhelym, kiiif<jld6n 6s , magyrJorszagl
how:itok lakta teief iil6seken.
A h^z a1 horwitok 6s mis nemzetis6gtek mfv6s4 szinhrz! kulturilis igenyeinek n1egfelel6 rcnder6nyek
szervez6se. Altalinos 6s k<;zepiskolai szinhii stldiumok m{kddtet6se. Kiilfdldi 6s rnagar vendQ
szinh&akat fogad, koprodukci6ban el5adisokzt hoz l6tle magy.-lorszi$| 6s kiilfdldi szinhtakk l.
A ,,Csoporo Horda" magyar hoFrt mnv6szeti ttrsasrg szinhtz,l kapcsolatos tev6kenys6g6nek
lebonyolitisa, Csopo!(t)-Horda Galeri(j)a mfk6dtet6se, k6pz6m6v6szeti l,iilitisok iendezase,
LonyrbemuratoL irodalmi el6adj.ok'zenez6se.

3.2.

A ttusas:ig iog:ilrsa:
Kozhaszni, oonprofit koditolt felel6ssCri gazdasi€i ttrsas:tg, A Civii tv. alapjin a riisaMg kdzhasznn
szervezet K6reden politikai tev6kenys6get nem folytaf szeivezete pirtokt6l fiiggeden 6s azotnak

,ny,gi t mogarnst nem fl],.ujr
H^ szenezet k€t lez:irt rizleti 6s
Azpj a villalisa enen6re sem teljesiti a Civil rv szerinti
^datzj
^
felt6telekeq
a k6t & vonatkozisiban - \.agy ha a szerwezet l6trejdtt6t kdvet6 k6r 6vei belin jogut6d
n6lkiil megszinid a mtt<6d6s teljes id6tartamira - vissz,mo6legesen rirsasigi ad6fizet6si kdtelezets€ge
kele&ezik, az 6sszes bey6telre, mint zd6,lapta wetitve, ftggedeniil a bev6tel foni6 t6l Ezet\
^d6frzetai
kdtelezetts6g, mlamiflt az ad6alap semmnyen jogcimo nm csdkLenthet6.
3.2.

A ti.sas,ig ktzhasznn iogfllara megszerzdsdhez sziiks6ges mfiktjd66i felt6telelc
A drsasig gazdasigi-vahlkoz:isi tevekffrF€get csak kdzhaszn( valamint jelen alapir6 okiratb,n
meghadrczott alapc6ijai szainti tev6kenys6g m€val6sit6s:it nm wesz6lyeztetve v6gez. A tiisasrg a
gzdllkodisa sot6r el&t eredm6nrt nem oszqa fel, azt jelen alapit6 okiratbm neghatirozon k6zhaszni
teYekenF6gere forditj2.
A trrsas,tg vi 2rja, hogy a kdzponti kdltsegvet6sb6l, illetve az aiapit6t6l kapott

m6djit irisban kdtstt szer6d6sbe foglzlja. A ttrsas4 nern zari^

k\

timogLis felt6teleit

6s

hogy az alapit6n kiwin rnis is

t6szesi hessen a k6zhasznn szoQdtatisokb6l
A ltrsasrg, anennyrbeo
iitala n1,'ujrott szolgiltatisokat azok jelege mi2tt nagyobb l6tsz6mri - legal.ibb
^z ig€nybe, 6gy a szolg:tltadsok
50 f6 - jogosult weheti
igenybev€tele m6diitt, 6s ann,k felt6teleit a
nF.hAnossag sztntra el6rhet6 m6don kitzz6teszi. (wpecsihoratszinh^z.hu)
A kijzhaszni jog ashoz kapcsol6d6 kedvezm6nyekre legkor6bban a tinas:ig kdzhasznn joginasanak
megszerz€* id6pontjAt6l iogosult
4-

A tiirsasig tev6kenj's6gi k6re
4.L

A ttrsasig dltal v6gzett kdzhaszni tev6kenys6gek
a, el6ad6 mtv6szet G{tzhasznd f6tev6kenys6g) - a horeat nmzetis%i identidshoz k6t6d6 rtrgyi 6s
szelemi Lultira" kultuitlis ert6kek, jzvak meg6rz6se, hozzif6rhet6v6 t6tele, hagyorntnyok 6s , kdzdssegi
n).elvhaszrilat meg6c6se, gyakorl6sa, teieszt6se 6s tov:ibb6r6kit6se, igy kiil6n6ser a Ldzfeladatnak
min6sijl5 kultu6lis szolgiltatis - el6ad6-mfiv6szeti tev€kenys6g a krnndlis 6r6ks6g v6delrne;
k6zmdvel6d6si tev&enys€g folytatl,s , kdz6ss6gi kuttut{lis hagyom,inyok 6s artekek :tpol'sinak, a
mfvel6d6sre, titsas6lette szewez6d6 ^
kitzdssegek tevekmF6g€nek, , lakossrg aetrn6dja javiL.isit
szoktt6 kultutrlis c6lok megval6sitistuah szewez4se, a mfv6szeti int6zm6nyek, townbbn a hkossig
mnvEszeti kezdem6nyez6seinek, 6nszervez6d6seiaek rimogarisa, a m6v6szi alkot6 munka felt6releinek
javitisa 6s a nnv6szeti &tekek l6trehozis,nak, meg6r6senek segit6se kdzfeladat ellitisa a nemzetisEgek
jogair6l s2616 2011. 6vi

4-2-

CDc<Ix. t6rv6ny

A tdrsasagkdzhasznt tev6ken]€6gei:
5914'08 Fiirnvetit6s
7990'08 Egy6b foglalis
8532'08 Szalnnai kdz6pfoku okta6s

3,1. S, 115. $

q pontja 6s a i 16. g (t),(z) bekezd6se alapjrn;

8552'08 KultEdlis k6pz6s
8559'08 M.n.s. egy6b oktaits

900?08 E16ad6-miiv6szet (kdzhaszdi trtev6kenysEg)
9002'08 El6ad6-mtv6szetet kieg6szit6 teveken]-s6g
9003'08
9004'08
9329'08
9499'08

4,3.

Alkot6m,iv6szet
Mriw6szeti l6tesitm6nyek mtkddtet6se
M.n.s. egy6b sz6rakoztatis, szabadid6s tev6kenyseg
M. n. s. egy6b h6zdss6gi, tdrsadrlmi tev6kenyseg

A tdrsasdg vilalkozasi tev6kenys€g€ kdr6ben a kdzhaszni feladarok negval6strisa, trimogatesa
6rdek6ben .z al6bbi tev6kenys6gek€t v6gzi:
4724'08
4725'08
4729'08
4761'08
4762'08

Keny6r-, p6ktu, 6dess€-kiskereskedelem
Ital-kisketeskedelen
Egy6b 6leLniszer-kiskereskedelem
Kdfl iv-kiskereskedelem
Ujsi,g, paptuiru-kisketeskedelem

4775'08 latsze!-kiskereskedelem
4778'08 E, gy6b m.n.s. nj iru kiskdeskedelrne
5610'08 Etterm! mozgo vend6glitis
5621'08
5629'08
5630'08
s811'08

581408
5819'08
5911'08
5912'08
s920'08
6311'08
6399'08
6820'08
7021'08
7022'08
7220'08

Reideze6nyi 6&eztet6s
Egyeb yend6glids

Italszok;ltatis
Kdn) .ki2das
Foly6ilat, id6sz,!i hadviny kiaddsa
Egy6b kjad6i tev6kenys€
Filn]-, video , relevizi6mfsor gyirriv
Filn-, videogyirtis, televizi6s mfsorfelvetel ut6munkrlatar
Hangfelv6tel k6szit6sq kiadisa
Adatfeldolgoz:ts, web-hosztlng szolgiltaris
M.n.s. egy6b

irfoffntci6s szolgiltaiis

Satit tuiajdonn, b&elt ingad,n b6rbeadisa, itemeltet6se

P\ kommuniMci6
Uzletviteli, egy6b vezet6si tanacsadis
Tifiad,lomtudomifly! hrn1ia

kutatAs, fejleszr6s

Reuimngyn6ki tevakenys€g
7312'08 M6diareklim

731 1'08

7410'08
7420'08
7430'08
7490'08
1729'0a
7740'08
8211'08
8219'08
8230'08
8299'08
8560'08
9103'08

Divat , formaterwez€s
Fenyk6p6szet

Foiditis, tolnicsolis
M.n.s. egy6b szaknni tudomanyos, miszaki tevekoys6g
Egy€b sz€fali haszflil"tf, h2turtsi citj< kdtcsdnz6se
Immateri,tlis javak kdlcs6nz6se
Osszetetr adminisztr

Foymisolis,

egy6b

w szobtft^t^

ito&i szolgiltatis

Konferencia, kereskedeimi bemumro szNezese
M.n.s. e$.6b kieg6szit6 iizleti szolgritatis
Oktadst kie#szit6 tev€kenys6g
T6rt6neirni he1y, 6pitr16ny, egy6b litvinyossrg njkddtet6*

e ,a."."ag .iiki;fj"coek id6tartama
A tits stgh^ttroz^n$\ ld6rairarff2 jdn

l6tre.

A tarcas,i$tzstorcie

6.L A tirsasrg t6rzst6k6je 3.000.000,

Fr, azn ln6rcmrJ|n6 forint p6nzbeli jagyonl hozzAjinn sb6t

i

,

tirsa:ig rodelkez6s6re bocsitott, armak brnkszrrnnjta tdrt6n6 itutaliss,l.
szemben i t6rzsbet6r szolgiJ'tatistla terjed k! a rirsaig
kotelezetts€geidr nem kdteles helltillai. A tinas,tg alapit6ja mel6kszoktrtatasra nem kdtelezett.
melyet alapir6 a

Az alapit6 kdtelezettsEge a t;fslsi,gg,l

6.2-

Az arapids kijlts6gen az alapit6 viseli.
7-

A tersasig gazd6tkodisa

7.1. A ti.sasrg v:ilalkozisi tev6keryseget csak k6zhaszni c6ljainak megval6sirisa
veszElyeztetve

&dek6bo, azokat nem

fo\.ta$at.

7.2-

A tilsasig az alapit6 iltal j6qilagyoti des

7.3.

A tirsasig

7.4.

A tirsasig g,zdtlkodAsi

d^pj

g^z dilkod si tete
ga.?dllkodik. A rirsas:ig iizleti Ne
megegyezik a naptdri 6r'vel, kivEve az alapitis ry6t, aoely 6vben az iizleti ev tiLrsasig
2015.
^
december 31-ig tartott.
^^pitasat6l

tev6kenys6get6l qente,
alapitis 6v6ben pedig az adott id6sz,lra marleget 6s eredmeiy^z
kimutaList kdteles k6sziioi.
tev6kenys6g6t a szimviteli5l sz6l6 2000. 6.i C tdF6ny alapjan kdteles v6gezni
Az 6ves beszimol6 j6v:ihagyrsrval esldejnieg kdzhaszntsigi ielent6st k6szir.
A ttusasrg beszimol6jiba, kdzhasznnsagi jelent6s6be birhi betekintheq 6s abb6l saj:ir k6lts6g6ie
m6soiatot k6szithet.

7.5.

A tirsasig

a

gaz&lloa.is sorin el€rt €redm6ny6t nem oszthatja

f4

azt a l6tesit6 okiratb,n meghatAozott

tw6kenys6gere kell forditania.

7.6.

A

Ltrsas:k, mint k6zhaszmi szmezet sajit nev6befl, iletve a trrsasig javiia adordayokat gyij*ret. Az
adorndnyg)'ijt6s csah a szervezet irisbeli meghatu lrnael^z
vegezhet6.

^l^pjll:

7-7.

A tiisas:ig, mint

k6zhasznri szewezet a vezet6 tjsztsdgvisel6iq

6'mogat6\

6nk6ntest, valamint e

^zszokiltatasoh iletve
hozzittrozE t a bi,tki i,ltil negk6t6s o6lktn ^iginybe vehet6
jogviszory alapjrn nlujtoft juttatisok kiv6tel&el c6l szerinti juttausban nem r€szesitheti.

szem6ly& k6zeli
tagsrgi

7.8.

A

tirsas:ig, mint kitzh^sztti szewezet c61 szerinti tev€keiys€6b61
6s itfolditisit elkiil6niteften tartia nvilvin.

a

illetve llalkoz6i tev6kenys6g6b6i

szilmaz6 bev6teleit

8.

Az izletr6.az

8.1.

A t6rzsbet6dxez kapcsol6d6 tags:tgi jogokat

6s

kdtelezetts€geket ,z iizleE6sz testesid meg

8.2- A ttrsasig

fdmiil16sa alatt az d^pir6 a 6rzsbet6tet a ttusasrgt6l nem k6vetelheti alssz^.
p6tbetuetAsre nem kdtelezett

A2
^^pit6

8.3.

A drsasag sajit r6sz&e ulet€szt nem szerezhet 6s nem vonhat be

8.4.

Az iizletr6sz csat itruhizis, a megsz6nt tag jogut6dlisa 6s 6tdkl6s eseten oszthat6 fel
Ha zz egyszem6lyes ritsasi,g az nzlet'sz feloszti,sa vagy t<irzst6ke emel6se folyin 6j taggar eg6sziil ki, 6s
igy t6bbsz€mayes t6rsasag8i vaIL a t€ok kdtelesek az alapit6 okiraiot rtusas,igi szen6d6sre
m6dositani.
A rAsasAg tev6kenys6#b61 sztuma26 nyeres6g a rarsasig vagyonat gyat^pii^, azt M alapit6 olat:tb^n
meghatirozoft tev6kenys€re for&tja.

9.

A tAisasdg alaplt6irnak hatdskijre 6s a t isasl€ miikitd6se
9.1.

9.2.

A tirsas;g iegf6bb

szerv6nek hadskdrebe tdoz6 k6rd6sekben
^z
legf6bb szerve, amely irinlitja a Tarsasig mnk6d6s6t.

d6nt. Az alapit6 a 'l,trMs,tg

^^pit6

Az alapit6 kizrr6lagos hatiskdr6be tartozik:
1 . a tnrsas:ig wes beszlmol6jin,k elfogadisa;
2. iigryezet6 megvilasztisa, visszahivisa, dijazrsanak me#lapitrsa, 6s amennl,iben az igyezet6
ttusasiggal munkaviszonyban i[ ngy a munkiJtat6i jogok gyako tsa;

a

3. a fehigyel5bizonsig tagjainal{ megvilaszrisa, visszahivisa 6s dijzzisuk megillapitisa;
4. a kdnywizsBil6 megvilasztisa, visszahivisa, dijazisrnak megilapitisaj

5. olyan szerz6d6s megk6t6s6nek el6zetes j6qthagyisa" me\lek efi6ke a brurt6 1.000.000, Ft, (egymi i6
forint) dsszeget meghaladja, illet5leg harirozatlan idejil teljesit6st tartalnaz, varmlnt ametyet a TjJsasja

s

j t t g)^ad. iigyrezet6jevel,

feltigyel6bizottsigi t^gtdsal, a^r,sztott t rsasrgi k6nywizsgit6jival vagy
hozz'tartoz6jiN^l ki;tt
^zok
6. ddnt6s minden orym ngyhtr6l, ameilyel a ttuMsag garanciir, kezess6get, v,gy mis hasonl6
k6zel1

kdtelezetts6get

1.

^

vrlal;

tits srg vagyon:hal, vagyoni ot6ki jogtnak btumilyen

iigyten:ei dsszefiigg6sben tdrt€n6

megterhel€sei
8. a tirsas;g jogut6d nakiili megsznn6sare\ ntalakulisinak ethadrozisa;
9. a l6tesit5 okitat m6dosit6sa;

10. a ltrsasig ;lt l t6nybe venni kivdnr jogi kdzbsren6si, iizletviteli tan:tcsadrsi, bels6 elen6tz6s!
L6nywizsgil6i, infoffDatikai 6s rendszetgazdai szolgiltatisokr6l sz6l6 ddntes meghozatata;
11. a kitzhasznnsigi mel6klct elfogadisa;
12. a rtusasig strat€giai tervenek 6s 6ves iizleti teffenek j6vdhagyisa €s m6dosirisa;
13. el6v6stuhsi jog gyakodisa a tirsasig:iltal;
14. M el6easillas&- iogosult szemEly kiieldl€sc;
15. ,z nzbtr6sz kivnHl6 szem6lyre t6ft6n6 itruhizislniJ a beleegyez6s megad6sa;
16. iizletr6sz feloszdsAh oz v16 hozz^jltrln s 6s M iizlerr6sz bevonasinat et'endel6se;
17. ti;rzst6ke felemel6se. leszilitisa:
18. tdrzst6ke emei6s eseten a tag els6bbs6gi jogtnak kizir.tsa;
19. tdtzst6ke-eme16s soran az els6bbs€gi jog gyalorl6sdra jogosultak
Eel6l6se;
70.

.^ "9,. *

22.
23.
24.
25.
26.

d6nt6s g zdAkod6 szenezet
megsznntet6s66l;
ddnt6s gzzdilkod6 szervezetbo
^apitasif6liagy
r€szesed6s m eg:zerz46x6t vagy i,tnb|z6,sttr5l;
d<int6s tirsasigon beliiii g zdasigl szevezetEtaehozasir6l, kdnlvet€si feiadatok kiszen e6ser6l;
ddnt€s a g zdrlkod6 szeryezeb6l tulajdonosi jogokat k6peisel6 tulajdonosi megbizottr6l
mmdazon iigyek, melyeket
gy jeletr l6resit6 okirat az alapir6 liir6t"gos hataskdr6be utal.

ngyvezet6,

a

fehgyel6 b;otts,fui tagok, illetve a ki;nywizsg{16 elteni kcjwetel€sek

tdrvoy

9.3.

A2

9.4,

Az alapit6 a ti:sasigg,L kapcsolatos kerd6sekben ttjrto6 ddntds &dek€ben, sznks6g szerinq de 6vente
legaubb egy rlk loffnal iil6s tarr. Az ril6st
alapit6 szetwezeti 6s mtkdd€si sz^b6tyz t^b^n fodrttak
szerint keli osszehivni. Az dl6st,Ikor is 6ssze^z
kel hivni, ha a titsasfu &dek6ben egy6bk6nt sziiks6gls.

9.5.

Az

kjz&6h9os haeiskdr€be tzrtoz6 ketd€seLr61
^l^pit6
hatiskdrdbo min6siteft tSbbs6ggel hariroz.

M

alapir6 k6zgyil6se At

nd

ruhazhat6

itgyaezet6 k6sedelern rahil k6teles Atesiteni az
es az ataDit6 ddnt6shoz6 szeF6t
hatad6kralamn cjssze kell hivni a sznks6ges intezkeddrek megtitete
^zpit6Lceljrbol. ha hrdomtsta jut, hogl,
4 a iersasq sjrt r6k6je vesztes6g foi],rin a t6rzsr6ke fel6re cstikkenq
b) a ttrsasrg sajrt t6k6je a t6rzst6ke tdrw6nybei meghatirozott minimfis 6sszege aii cstikkent;
c) a tirsasigot tuet6skaptelenseg fenyegeti mgy fizet6seit megsziintette; wag]i
d) ha vagyona taitozasair nem fedezi.
az alapit6 szervezeti 6s m6l6d6si szabrbzar.iban fogtali2k szeriflt

A napfendet

kel kdz6lni. Az

til6set<

nyilv6nossrgrra, a hattroz thoz t \ gy az a\es besztnol6 j6aiJ:,rAyasrlrlak m6djala az ,Japit6 szerezeti
6s mikdd6si szabalyzaL.tbzn foglaltakat kell zikalmazni

9.6.

A2 il^pir6

9.1.

A tirsasig bels6 szabapadban rendelkeznie ke :
a) olym nyil9rntitis vezet6s6r6l, amelyb6l a ddotasle jogosult szew dtjnt6s6nek tartalma,
id6ponqa 6s hattya, iletve a d6nt6st Limogat6k 6s elerr6k sz6mdrnya (ha iebetseges, szemayE
ftg.ilapiihat6,
b) a d6nt6seLnek u 6lintettekkel val6 k6zl6s;, iletve nyilvinossfura hozarali m6djtu6l,
c) a kbrhasznn szmezer mft6d6s6vel kapcsolatosm keletkezett irarokba v,t6 betekint6s

nglvezet6j6t.^

kizn!61€os hatisk.jr6be

titoz6

k6rd6sekben hozott hzttuozat|r6l t46kozt^i^

rendj6r6l, valamint
d) a kr5zbasznu szeFezet mikddes€nek,

szo@t^t^^

ig6nybev6tele

^

tits^sag

m6dj,ina\ beszimol6i

kdzl6s6nek nyilvinossfu;r61.

9.7.

Az ilapit6i h^titoz^tok^t, azok meghozatalrt6l szrmitott hrrcm napon beHl a rinasig ngtnezet6je
kdteles a Harirozatok kdnywe l. Ai dapit6 httittozati einevez6s6 nyilv:tntdLAsba (fo\-ibbiakban:
Hattozatok k6nlve l.) bevezetd, melyben rdgztteni ke a d6nt6s taJralmr! 6s hatily:t. A Hat;roz2tok
kdnyve I ben a d6nt6seket evente eg'-t6l emelked6 sorszimmal kel e Atrri felnintetve a hatirozat
meghozatalinak id6pontjat js. A taggy,jl6s halnozatait nyilyitnos,gla kell hozai oiy m6don, hogy
az ngyiezet6 a .w.q,.urpecsihorvatszinhaz.hu inte|netes honlapjin hdreles kdzzatend a harr'ozar
^zok^
meghozatalrt kdvet6 5 (5t) muakanapon belii! kgAtbb tizendt nap id6tartamla. Ameinyiben az ,lapit6
hatirozata ko t6t szemage wonatkoz6 rendelkezest t^ttalt\az, a hatLrczar meghozatalit kdvet6 tizei6t
napon beliil, az 6rintett szemellyel tuisban ajiiloft levalben - is kdz6Li kell.
10.

Az iig].vezet6

10.1. A

ttrsasrg tev6kenys6g6t a jogszab;lyok 6s
al^pit6 ddntesq hatarozarai, varamiat a uirsasig bels6
^z
alApj az irgrrezet6 n yii^ es szeree2i-

sz bilyzatzj

10.2-

A2 ngtaezet6

nonpmnt tirsasig iiglvezetas6t, ,z ilyen riszrs6ger bet<nt6 szern611t5l elv,irhar6 fokozott

gondossaggai, ^a ttrs,s6g erdekeinek els6dlegessage alzpirn kdteles
k6teles meg6rizai.

ellitri. Az

iig)'.vezet6 az lizleti titkot

10.3. A, ngFezet6 jogszabalyo\ az

alapit6 okirat, i etve iiglvezet6si kdtelezetts€ei megszegs6vel a
tircasignal okozott ktok&t a szerz6d6sszegessel okozon ktu6rt va16 felel6ss6g szab^lyai szerint felel 2
t isasrggal sremben.

10.4.

A t5rsasig iig''vezet6sie 6s itn6[6 k6pviselet'lre iogosult iigy!.ezet6ie:

Vid,ikovics Szl6l.eb

(an.: Raskova Zita, sziilr PEcs,1977 . 12. 26.,
jel 8405360298)
^d6azonosit6
7625 P€cs, Kiss J6zsef utca 19. sz.im
alafti lakos,
ngt\rczet6i
^ki
^z litia el. feladatokat 2018.02.01. napjAt6l 2120.01.31. tr pjing tetjed6 hat.irozotr
id6tartamra

10.5.

Az iig'.vezet5 beftt n alzpit6 megvSlzsztisaLor, a kineez6seko! illetve azt L6vet5en 6vote,
rjzleri
^z
tefy j6vihaglisaLoi illapiga meg.

10.6.

Azitgyrezet6 ztitsasrg legf6bb szewe iltal birmikoa indokobs n6lkiilvisszahivhat6.

10.7.

Az iigyeezet6 tisrts6g66l birmikor lenondhag ha azonban a rirsas4 mnkdd6kQess6ge ezt megl:tvinja,
a lemondis csak dnak beje1ent6s6161 szimitott 60. napon vfik hatJ.lyossi. A lemond.ls hatilyoss,i

lilAs'ig

M

ig\\ezet6 a. halaszrl'xtalan ddnt6seL meghozatai,tbm, illetve az ilyen

int6zked6sek

megt6tel6ben k6teles r6szt venni

10.8.
1)

Az iigyvezet6 felada! 6s hatisk6le:
k6pviseli a trirsasrgot a bir6srgoh a hat6sigok el6tt €s h,Jmadik szem6lyeklei szembeq feladata a

ttusas4 Weinek vitele,

irrddsa,

2)
3)

4)

s)

T)
8)

e)

kialakitja a tirsasQ munkaszervezet6t,
gondoskodik a tirsasig rlzleti 6s m6s k6nlveinek szabilyszeri vezet6ser61, s e kd$en k6teles ,z ,lapit6
hatirozatait azok meghozat lat6l szimitott hirom napoo belLil a Hatiiozarok Ldnlve L ,ar i^pft6
haritozatai elnevez6si nfiintanisba (tovnbbiakban: Hzti,rozatok kdnl've I.) bevezetrn, nelyben
ogzired ke a ddnt6s tartalmrt €s hadly,t. A Hatirozatok kdnlve I-ben a ddnt6seket €vente eg]'t61
emelked6 sorszaflmal kell ellitni, feltiintewe a hzt6,tozzt megbozat inak id6pontjit is. Az nglvezet6 a
rwpecsihorvatszinhaz.hu intemetes honlapjin kdteles k jzz6teini a hatiJozat meghozaralit k6vet6 5
(dg munlad,pon beliil a hatdrozatot, Iegal,bb tDerdr nap id6tartamra. tunermyibo ,z aiapit6
hatirozata konkEt szem6lyre wonatkoz6 rendelkez 6st l,fIralm z, ,, h^tatoz t meghozat?lir kdvet6 tizendt
napon beliil, az 6rintett szernellyel ir.isban ajinlott levelben - is Ldz6li ke[.
gyahorolja a munkiltat6i jogokat a LitsasAg a&almazottai felett, melyet az ngyek bizonyos csoportjnban a
tts,sfu sztrvereti 6s m,jkdd6si szabebzataban irtak szeiinq a ttusasiggal mr:nkavrszonyban d116, vezet6

fliisn munkaqilal6ra itruhihaq
mnden nzleti & veg€n a vonatl<oz6 hattlyos jogszabrlyokbm el6iri m6don 6s hatjrid6re, elk6sziti a
tArsasag 6ves m6rle#t, nyeres6g , illerve vesztes6g kfnutatisi! 6s ezeket az
rendelkez6s&e
^pit6
bocatja, olyan haririd6beo, hogy az alapit6 ;ltal elfogadott m6rleget a szimviteL6l
s2616 2000. 6ei C.
t6!v6ny 153. $ (1) bekezd6s6bo foglalt hatirid6n beliil a dtsasig az illet6kes c6gbL6signil let6tbe
minden nzhti & szeptember 30. napjiig :tltaltnos 6s szakmai, valamint
it tiLrtato}}A al|tin sztott
^z
gazdasigi progtanot 6s a mfv6szeti tervbei szerepl6 egyes bmurat6k r6szleres
k6lts6gvet6si terv€t is
magiban fogl,16, a t rsasrg felwel6bizottsfua 6s dnand6 k<;npwizsgil6ja iltal v€lem6nyezen rtleti 6s
nnw6szeti tewet k6szit, anelyet hattuid6ben az alapit6 el6 teijeszt.
a tiisasigot 6dnt6 bejegyzett adatok megvlltoztarisrt a cegbir6srgon bejelenti,
az alapit6t a tirsasfu mikdd6s6r6l ig6ny szerht - folyamatosan t j6kozrala,

az alapit6 h2dslrdr6be tartoz6 kerd€sekbo hzttuozat hozztallt kezdemenyezi 6s a neghozott

hattrozatokat v6giehajrja,
10) jogoslrt ddnteni minden olyan ketd6sben, amely nem tartozik,2 ,lapit6 kiz:ti6iagos hatisk6!6be,
11)
,lapit6 ddnt6seit az 6rinteftekkel ajrnlott lev6l vagy fax - vagy egy6b olyan m6don, amelyb6l a k<izt6s
^z

t6nye

12)

megt apithat6 6tjin k6zli,

tiis stA kdzhasznf tseleirF6g6vel kapcsolatosan
h^ti\toz^talnak nynvtnoss,,gra
^
hozatauJ6l
alrk6nt gondoskodi\ hogy ezd h^tiEozar 'Jeghozoft
a drsasrg honlapj,tn 30 napos ha6rid6re
elhelvezi-

13) gondoskodik a kdzhasznnsigi mel6kret dk€szit'sr6l,mely

a)
b)
c)
d)
e)
!
g)

14)

a szimviteLi
a
a

rndn'azz

:

beszimol6q

kdlts€gvet6si tinogaris felhasznilisiq
v€yon felhasznrlrs:iwal kapcsolatos kimutatist;

a cA szeri'rti

juttarisok kimutatisat;

a k6zponti k6lts6geet6si

szeivt6! az elhildnitett ,Iami p6nza1apt61, a helyi 6nkorn]tntzatt6l a

tehpindsi 6nlorm:tnyzatok t6nulisit6l €s mindezek szereit6l kapott timogaris mertek6t;
a k6zhasznn szenezet vezet6 Gzrs6gvisel6inek qriitoft junatAsok arek6t, i etve dsszeg6t;
a

k6zhasznn tev6kenys6gr6l sz6l6 rdyid t ata]jRi beszimol6t.

M i^pit6

j6sihagyott"

a

rirsasrg &es kiizh^sznnsig mell€kletet

a

rtrsasrg honlapjrn

^td
(w$,qrpecsihonatszinhaz.hu)
miden 6v jdnius 30-ig nyilvdnoss,tgra hozza, az tulett titkot tzJt2lmaz6

16sz6k kiv6tel6vel.

15) kdteles a rtrsasrg ki;zhaszn,i mikdd6sevel kapcsolatosm keletkezeft ilatokba val6 betekin6sq a 6rsasrg
sz6kne!6n, el6re egyeztetett id6pontban birki szin'iLr^ biztosft^i.

ttC6giegyzds

11.1.

A titsasig c6gjegyz6se akkent tdrtenik, hogy a disasrg iratain a drsasig kEpviseletere jogosult iigyvezer6
fatokat a ttrsas:tg cegneve alaa hiteles c€galiirisi nyiiad<ozartnal rnegfelel6ei - sajAt n€mlrirasav,t
^z
6ndll6m l6tja el.

IL2.

Ona[6 c6gjegyz6sle jogosult Vidi]ovics Szliven

12.

12.1. A ,irsas,sn,r,'.*,"* ,""*r.,rr:.1:';*::'J;""ir** *"n
)eti'tik\h^t6'ozot\
^z ^t^pit,
legfeliebb 5 & id6tartalrJa. A feliigJ.el6bizottsig testiiled<eit jtu ei, t€jai
sodb6l eln6kdt 1,ilaszt. A
fehgyel6bizottsig hatiiozaait egyszeri sz6t6bbs6gge1 hozza, mrikdd6se sorin

12.2.

3.119-122. S-2jbal t6gziteneknek megfelel6en

jir

a

P&. 3:26 28.

S aiban 6s

el.

A fehgyel6bizottsag tagjai:
N6v: F ikovity Ist#n (sziil.: BAcsalmis, 1960. 06. 20., an.: Bende Kat,lin, lakcim: 7622 PAcs. Nagy Laios
Kir,lv u. 8/A.)
N6v: Dt Handla Andris (sziil.: Szombafiely, 1971. 01. 1s., m.: N6meth Judit, lakcim: 9799
Szene6terfa, Kossuth L. u. 1 1 )
N€v: Dr. Kadia Mariann (szin.: P6cs, 1983. 07. 30., an.:
29.). aki bet6lti a feHgyel6bizotts:ig elndki tiszts6get

Dr€ovicz Alna,lakcim:

7634 P6cs, Bolgir kdz

12.3, A

feliiglel6bizottsrg tagjainak meghiz^$s 2I1a. 12. 20.
t6l 2020. 01. 31. napjiig sz6l. A
^ eset6n, nj negbLas legfeljebb
'Japj
fdngyel6bizottsigi tagsrg megsznn6se
5 6vre adhat6.

12.4. A fehgyel6bizottsrg

A feliigyel6bizonsigi in6seket
6tjrn, , napirend megjel<;16s&el, iegalibb
^z
8 nappal az iil6s el6tt. Indokolt esetben
iil6s dsszehivisa tdrt6nhet soron kiviil. A, iil6s 6sszehiv6sit
^z
b6rmely tag k€rheti - az ok 6s ca megjel6l6ssel
elndkr6l, aki kerelem k€zhezy6tel6t6l szimiton 8
^z
napon beliil k6teles int6zkedai az iil6s 30 napon beliiii
dsszehtvastu6l. Ha a kelelemnek az eln6k nem
szriks€ szerint, de €vmte leg,l6bb k6tszer iil6sezik.

e1n6k hivja 6ssze tuasban vzgy elekttonikus hirkdzl6 eszk6z

tesz eleget, a tag maga jogosult az iil6s dsszehivisira.

12,5. A feliigyel6bizottsig
hatiro zztatt

egy

szeti

akLor hadrozatkapes, h2 tilEsein mindhtuom tag jelen van.
sz

A

feliigyel6bizottsig

6t6bbs6ggel hozza-

12.6. A

felrlgyel6bizotts4 elei6rzi 2 i.lrsas6g mfl<dd6s6t 6s gazdilkodisit Ennek soitn
ngysezet6t6l
^z a titsasa
jelent6st, a tirsasag munkafi.llal6it6l ped( tijdkoztatisg vagy felviligositist kelheq tovibbi
k<;nyweibe 6s itataiba betekintiet,
okat megvizsgilhatja. A ttrsasig ngyqezet6je a jeient6s6t, a tirsasig
^z
munkaw:iliit6i 2 taj6koztarist, illet6leg
felvildgositdst a fehgyel6bizotts:ig ker6senek k6zhezv6tel6t6l
szimitott 1 5 napon behil itasban kdtelesek a feliEyel6bizottsignali itadni ilet5leg megadni.

12.7. A

feliigyel6bDottsAg jogosult rneevrzseaffli vaiamernyi l6nyeges itletpolitjkai 6s szakmai g^zdmAgi
jeleit6st, valamint minden olyrn el6tojeszt6st, amely
al^pit6 kizii6lagos hadskdr6be tutoz6 iig':re
^z beszrmol6ja €s annak rnel€*le€i ear,lnint ,z
wonatkozik. A feliigyel6bizottsig kdteles a tifiasrg eves
ad6zott eiedm6ny felhaszndl'sdnak, tosibbi az ngysezet6 ilt l elk6szitett iizleti 6s miv6szeti ter
elfogadhat6sigir6l ir.isos vAemenyt alkotni.

12.8.

A felrigyel6bizottsig

12.9.

4

A fehgyel6bizotrs:ig kdteles ,2 alapit6t Lij &ozt^t!t\h^
szetez rudomrst, hogy
^tr6l tidsaslg erd€keit egy€bk6nt sulyosm
a iiisArg mnLi;d6se sorAn oban jogszabilys€rt€s e^gy
sot6
esem6ny (mulaszt t t6nent, melynek megsziintetese ^vagy k<;vetlezmenyeinek elhdrit6sa, ilietve

b)

enyhit6se az int6zhed6sre ;ogosult vez€t6 szew d6flt6s6t teszi sziiks6gess6;
az iigtvezet6 felel6sseg€t megalapoz6 t6ny meriilt fel.

it6s6n (M alapit6 ,ttt 1 kezdem6nyezen megbesz6l6sefl) tanicskozisi
tag)^ a2
^1apit6
joggal r6szt vehet, iletve t€sztsesz,ha
jogszzbity vagy a l6tesit6 okira! igy rendelkezik.

12.10. H^ az ana jogosult szerv a tdrv6nyes mikiid6s hel1telllit6sa etdek6ben sznks6ges int6zked€s&et nem
teszl me& a feliigyel6bizottsig k6teles halad6ktalmul 6rtesireni a titrv6nyess6gi feliigyeletet elut6
c6gbir6si,got.

12.11. A feliigyel6bizons;g iSyrendj6t

rnaga hattuozz^ lr.e& 6s

12.12. A feEgyel6bizotls6gtag)a]tr],ak dlj&asat

a2

^zt

alapit6 6vente,

^z

zz

^1^pit6

h^gi^ jtv^.

rizleti tetr j6yrhagyrsako! alapiEa meg

12.13. Alnennyibei a feHgyel6bizottsdg m%bizatisiaak lejirtit megel6z6en, rrgjai k6z6tt valtozis k6vetkezik

,lt l kiFi61t [j rag(ok) negbtzatisa a feliigyel6b;ottsig megbnatl,siaak id6tattm;:g sz6l.
A feliByel6bizottsAg l6ts?Ama nem csdkkerftet Mrom f5 aU.
be, az alapit6

13-

K6n}.!.vizs9616

[t.1. A

rirsasrg kdny.tusg:]6ja a TVH AUDIT Kdnryvizsgil6 Ad6tanicsad6 6s Kdnrye16 KorUtolt
Tr$asrg (sz6khely: 7624 P6cs, Bart6k B6la v 2., c6gegyz&szi:m. Cg02-09 06283a,
k6n1wDsgil6i kamarai nyilvintartisi sz6ma: 00951., k6pviselet6ben elj;r: Rappa Agnes Eszte!). A
k.in)'rvizsgrlaten szmay6ben is felel6s szem6ly: Rappai Agne Evter (szrnete$: KorrJ6, 1961. 08. 02.,
ania neve Csonka Glzella, k6nywizsg.6l6i kamarai t^Atg| sz;n :001635.) 7 624 P6cs, Bart6k B6la utca
2. szAd ahtti lakos.
Felel6ss6gd

13.2. A

k6nyvvizsgil6 megbizatisa 2017.01.01. n pjat6l 2019. 12.31. napjtis tait.
ij megbtis legfeljebb 5 6we adhar6.

A kdnlwizsg

6

megbizatasinak megsz,ln6se eset6n

1j.3.

A konlmizsg6J6 diiuasat M 6rv6nyes kamarai dijjeglzek keretei kdzctn - az ai2pit6 &€ite,
terv j6vihagyts,kor ili2pitja meg

az nzleti

13.4. A

kdnlwizsgrl6 beteknthet a t'rsasq kdnyweibe, felvitdgosirisr k6rhet a 6sasig alkalmazottaito!
vezet6 lszts6gyisel6it6l a fehgyel6 bizottsrg tagjaito! megvlzsgiill tja a ltisasrg bankszrmirjrt,
p€nztiitt, trt6kpapir 6s iruilominyi! szetz6d6seit.

13.5. A

k6nyvwizsgil6 a tinasAg ahpit6ja el6 tdjesztett mindeo jelent6st, kn6n6sen a metleget 6s a
vagyonklrl'lutatist meC"iz"Slj^ abb6l a szempontb6! hogy ,2ok val6 adatokat tartalmaznak-e, illetle
megfelelnek-e a jogszabalyok el6ir.isainak. Az alapit6 csak a k6fl)ryizsgtl6 ,rtar hitelesitea 6s zdndekival
ellirod merleS elfogzdis;ol d6n$er.

13.6. A k6ntwizsgtl6 z

t6uszs/'g
6s ngtvezetE6t halad6ktalanul k6teles ertesiteni
^lapit6j^t 6rint6 mindm lenyeges k6rd6sr6l.
mik<;d6s6t, gazdilkodisAt 6s pauiigyeit

1i,7.

a

rtrsas:ig

Ha a k6ntwizsgil6 neginapitja, vagy tudomAst szercz Nt6\ hogy a t rsasrg vagyo#nak jelenr6s
cs6kken6se viihat6, vagy olyan t6n''r61, amely az nglyezet6nek v€y a feli*yel6bizorlsrg tagja'iak a
gazdasrgi r.tusasrgokr6l sz6l6 ti;rw6nyben meghatirozon felel6s6get vonja maga ut n, kitteles az alapit6t
G shan djekozt^tni Amennyiten az alapit6 a sziirs6ges ddnt€seket nern hozza meg, a L6nlwizsg,il6
errdl a ceAbir6sagor k6,ejes 6.resterri.

13.8.

A kdntwizsg,tl6 kdteles

a

gazdasigi tirsasfu ngyeivel kapcsolatos iizleti titkot meg6lzni.

Osszef&hetetlllsegi szabatyok

14.L

42 ilzpit6i h^t6,1ozat meghozarallbat
h^ti$zat ?Japj''r

a)
b)

nem vehet r6szt az a szem6ly,

^k\

!^gy ,klttek hozzat2rtoz6j^

^

k6telezetts6g a?gy felel6ss€ al61 mentesiil, r?gy
birmilyen mas el6nyben r6szesril iletve a megkdtend6 jogiigyletb$ egy€bkeit erdekelr

Nem min6siil el6nynek a ttusasfu c6l szerinti juftarisai kdr€ben a b:ftki dlul megk6t6s n6lkiil igenybe
vehet6 nem p6r\z beLi szolgiltatis.

14.2.

Nem lehet a feiiigyel6bizottsq eiiske wagy tagja, iletve k6ntwizsgtl6j^ az szenAy, N
^
a) az
d6*6shoz6 szerv6nek elrdke 6s t gja,
b) ^apit6
igyaezet6,
c) ^z
a tdrsa#ggal e rnegbtisin ktwriii - tudominyoq okratis! Iekto4 sze*eszt6s! m'iv6szeri 6s jogi
oltzlom a1d es6 tev6kenys6g kiv6tel6vel mAs tevakenys€g kifejt6sete itinyul6 mulawiszonyban,

d)
e)

\.agy munlav6sz€sre iiAnyul6 egy6b josviszonyban

,n,

a ttusasig ca szerinti juttattsaib6l raszesiil - kiv6ve 2 biirki iltal megkdtas n6lkiil ig6nybe vehet6
n€]rl p€rrbeli szolg:iltatisokaL
a foti pontokbaa meghattuozott szm6lyek h ozztt^rtoz6j^.

14.3.

A feliigyel6bizottsigi t2ggt megv:ilasztott szem6b az nj tiszts6ge elfogadisit6l szirniton
irnsban k6teles L.ij6kozt2tij azokat

14-4.

Az, ngyezet6, iletee

z

^

15 napon

beliil

gazd^s6g tttsasigokat, ahol mtu feingyel6bizotrsrgi tag

ennek jel61t szemay kdteles valamennl €tintett kdzhaszai szerwezetet

el6zetesen taj6koztatni arr6i, hogy ilyen tiszts6get egyidej,:leg nns k6zhasznri szerwezetn6t is betolt.

14.5. A, iiglveet6, iuet6leg

b)

a fehgyel6bizottsig tag)ri
hozz^jirulisa n6tkiil:
^z ^apiti,gazdasfu
f5tev6kenysegi kdr6be es6 iizletszerfi
tev€kenys€get saji! nev6bfl nem
fo\.r2dlar, e koA tozas hozdt rtoz6j;ra is kitetjed, tudominyos, oktatisi, lektoti, szakeszt6si,
mnv6sze! 6s jogi olt lom ali es6 tev6kenyseg kiv€tel6ve1,
nern lehet kotlrdmul felel6s t€ja a ttuMsrg&at azonos f6tev6kenys€get v6F5 mrs gazd^agi

c)

nem lehet vezet5 tiszts6gvisel6 a rasasrg€\',I

4

d)
e)
Az

a telsasrg

ttrsasrgnat,
f6tev6kenys6get aqz6 mas e zd^sitg'
^zonos
tirsas:igbm, sz6vetkezetben,
nem szerezhet tirsas&i r6szesed6st a rirsasfug,l azonos f6tev6kenys6get folnat6 mrs g zd kod6
szeFezetben,
nern k6tlet a saj:it nev€ben \Wy j^at'1a rirsasag tev€kenysegi k6i6be tarroz6 ijgyleteket, e
^ r\t €letrirsra is.
korhtozis kiterjed kdzeli hozz,t^troz6kn,vil^r

ngyeezet6

hozzii6rnl

s

e pofltban irt kotlitoz6sok brrmelyike al6l az d^pir6

al^pjln

^hozziiiJdAs

el6zetesen, tuisban megadotr

keretei kdztttt melrtesiilhet.

22
k6zgyil{s€lre} hatirozatba foglalt el6zetes hozz6j6a,n6sa tniny^b^n ,
^1^pit6
tudoninyos, oktaiisi, Iekto4 szerkeszt6si mnw€szeti 6s jogi oltalom ari s6 twekenys6g kiv6tel&el -^

L4.6. A2 iFezet6

nem reidelkezhet egy6b munkawiszonnyal vagy murlkav6gz6src

14.7.

Lrfl)d6

egy6b jogviszoontai.

N€m Iehet a rirsasdg vezet6 tisztsegvisel6je, feliigyel6bizottsrgi t gja az, alit bdncselekmeny etkdvetEse
miatt joger6sen szabadsigveszt6s brintet€sre it6lt€k, amig a brintetett el66ledlez tr26d6 Mtrtuyos
jogkitved.ezm€nyek ,16l nem mentesijlt; akit joger6s bn6i it6lefte1 a vezet6 tisztsEg gyakorlisit6l
eltiltotta\ e tilalom hatilya zJatt; akit valamely foglalkoz6stol joger6s bir6i it6lettel eltiltott L u ett ds
hat lya alaft
it6letben megjel6lt tryekoys et fot]'tat6 Cazdasagi drsasigban.
^z

15.

A kiizhasznnsigi mel€ldet

ny venocsrga

15.1. A rirsasrg rjg1rvezet6je

kdteles ki;zhaszntsagi me!6*retet Lesziteni. Az irAsos mel€Hetet-az iE "vezet6
megkiildi a feliigyel6bizottsrg tagiainah melyet a felitgyel6btonstg az al^pit6 r6sz€re - inisbm
velemenyez.

15-2-

A2 alapit6 ,.k6zhaszrGigi me[6klet elfogad6s6t61 az 6ses beszinol6 j6v,h€yisivat egyidejfileg d6nt.

15-3- A2 al^pit6

a.

mel€klet elfogadtslr6l cs,l< a feliigtel6bizonsrg w6lemenye ismeret6ben 6s amak javaslata

alapjrn d6nthet.

15.4.

A2 alapiti, iftrl dfogadott kdzhasznrisigi jelent6sbe bitki betekintheq abb6l sajit kdltsigere misotarot
k6szithet.

15.5. A

rtrsasag kdteles a k6zhasznnsAgi meu6ldet6t a tirgyeyet kijvet6 evben, legk6s6bb jinius 30 ig, a
tlrsasig mftild6seae\ szolg,iJtatisa igerybev6tele rl6djrnak, beszrmol6i k6zl6seiel nyil#nosslisrr6l
els5sorban saiar honlaDiin teszl kdzze.

16.

A trrsaldg megEzilndse
15. A d^asrg m€gsdnik

^z

alibbi esetekbel..

16. az alapit5 d\attuozza a lirsasig veg€lszimolissal val6 megsziirtetds€t;
17. mis nonpm6t tirsas,,ggal ya.l6 beokad.is, arsszeolmdis, kiilc;nvitis eseeibm;
18. ha a c€€btu6sAg titrvenyben meghat{tozott okok miatt megsznntet!
19. logszaMryban meghari.ozott egy6b ok karvetkezt€ben.
20.

A ti,ls sig cq)egyzeLb6l

z1.

A lirsas,iC iogut6d fl;lkiil tdnen6 megszin6se

^

va16 rttdessel

sajnil m€g

eseten a tirsasig t gia resz&e a tartozisok kiegyenlit6s6t kdvet6ei
cslk a &jrzsbetet alaPitiskod 6neke adhat6 ki- Az ezt m€ghalad6 yont a riisasig iltal kitiz6ft L6zhaszn6
c6lolkal azonos vag5r hasonl6 kdzhaznn ceLa kel f;ditanj_ d-*"g-"oaa va$lorr k6zhasznn cara

forditisiml

az alapit6 gondoskodiL.

E.
Vegyes rendelkz6s€k
22.

A feliigyet6bizottsrg megalkoga

2!.A

sajAt

iigylendj6t

^z

AWit6 Okifllt

^l

Xi$itol szimiton 30 napoo belii]-

d^pit6 okimt^ szelinti t€v6kenF€e1e 6s gazddkod.isira vonatkoz6 l€gfontosabb adatair, a
kitzhasznGagi ielent6st az erogadistol sztmitoft 30 napon belii! de legkes6bb a ri€y&et kdvet6 ev
iinius
napjaig a d'"asrg honlapiin nyilvrnossigra hozza- A rirsasrg a t rs;:tgban bebvetkezett dttozisokat a
10,
Cegki;zldflybetr t€s, kitzz6.

tirsas6g az

zat

"enf.m",eeet

24.A2 "t"ph6:ao'ba', reetn szabilyozott k6rdesekben a k<iztrnajdonban 6 6 g'dasit{,. lirsasrgoL tata$kosabb
mik {ser6l sz6l6 2009. €vi C)C<II. tdreeny, a N& tv, a Civil tv:, az emr tv.,-vat mint a ptL. vonarLoz6
!€0delkez6seit Le[ alkaldtaz

ni

Kelc Budapest, 2019. m,tjus 19.
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