ALAPÍTÓI HATÁROZAT

ns
,q.rapíró oKIRATor vróuosíró oxtR q.r
A

Budapest FŐváros XIII. Kerületi Önkormányzat (székhelye: 1139 Budapest, Béke tér 1.)
képviseletében: dr. Tóth József polgármester, mint Alapító a Budapesi Főváros XIII.
kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a S9l20I5: ry.28.) öIi. szamű határozata

alaPján

a XIII. Kerületi

Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Korlátolt

Felelősségű Társaság (székhelye: 1139 Budapest, Szegedi űt 77., cégiegyiékszáma..01_09889526) alapítő okiratát a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseinek megfelelően az alábbiak
szerint módosítja:

1.

Az Alapító az

egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot jelen okirattal az alábbiak

szerint módosítja.
2.

Az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat 8. fejezetének - A
és a tag törzsbetéte - 8.1. pontja részben az alábbiak szerint.változik.

társaság törzstőkéje

A Társaság törzstőkéje 5.000.000,-F't azaz ÖtmiltiO forint.
A Tag törzsbetétje 5.000.000,-Ft azaz ÖtmitliO forint.
a

J.

Az

AlaPÍtő döntése folytán a fenti módosítás az egységes szerkezetbe foglalt Alapító
okiratban átvezetésre kerül.

Ezen Alapító Okiratot módosító Okiratot az Alapító képviseletébendr. Tóth József

Polgármester a Budapest FŐváros XIII. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete 89l20l5.
(V.28.) ÖK. számú határozatának megfelelően, elolvasva, aztmegmagyarázás utánmegéfive,
mint akaratával minclenb en e gye zőnek tal álv a j őv áhagy ólag al áírta
Budapest, 2015. szeptembei 30.
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XIII. KERüLETI

EGESzsncücyI SzolcÁr,ar

KOZIJASZNU h[oNPRoFIT

ronr,ÁTolT rnr,nr,őssncú rÁnsmÁc

ALAPÍTÓ OKIRATA
egységes szerkezetbe foglalva

preambulum

Az Alapító a Polgári

Törvénykönyvről szóló 1959. évi, IV. törvény (továbbiakban: Ptk.) és a
gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (to.;ábbiakban: Gt.), va|amirrt a közlra.szrrú

szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. tön/ény vonatkozó ltatá|5,os rendelkezései alapján jogi
személyiséggel rendelkező közhasznú társaságot hozott létre, melyet a Fővárosi Bíróság mint
Cégbíróság 01-14-000615 szám alatt2005. július 27-érr bejegyzett.

A társaság feladata

A

társaság feladata

a Budapest Főváros XIII.

kerületérrek egészségügyi alapellátása és az azt
Az elláttandó közfeladat a l\{agyarország helyi
törvény 13. § (l) bek. 4. pontja alapján minősiil

meglraladó járóbeteg-ellátás egészségügyi biaosítása.

önkormányzatairól szőlő 20ll. évi CLXXXIX.
önkormányzati feladatnak.

A társaságjogállása
A társaság (általános) közhasznúsági fokozatú nonprofit gazd,aságitársaság.
1.

A TÁRSASÁG CEGNEVE

A Társaság cégneve:

Magyarul

XIII. Keriileti Egészségügyi Szolgálat Közhasznú
Norrprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

cégneve: XIII.

röviclített magyar

Kerületi Egészségügyi Szolgálat i(özhasznú
Nonprofit Kft.

2.A TÁRSAsÁc szÉrHELYE. TELEPHELYE

l,) A Társaság
1

székhelye:

139 Budapest, Szegedi út 17.

2.) A

Társaság telephelyei:

I32 Budapest,
l39 Budapest,
1 l31 Budapest,
l l38 Budapest,
1132 Budapest,
1 138 Budapest,
1 136 Budapest,
1 137 Budapest.
1
1

XIil. Visegrádi

u. 47lc.
XIII. Pap Károly u. 10.
XIIL Görrcöl u. 28-30.
XilI. Karikás F. u. l/b.
XIII. Bessenyei u. 27.
XIII. Révészu. 10-12.
XIII. Tátra u. l 1 .
XIil. Katona J. u. 25.

113

7 Budapest,

Budapest,
l l39 Budapest,
1135 Budapest,
1l33 Budapest,
1

13 1

XI[. Katona
XIII.
XIII.
XIII.
XIII.

3.
1.)

J.

u, 27

,

Nővér u. 19.
Esküvő kőz 1-3,
Béke út 7.
Ipoly u.3.

A TÁRSAsÁc rpvÉKENYSEGr KöRE

A Társaság tevékenységi köre:
Fő tevékenységi kör:
86.21'08 Általános járóbeteg-ellátás
Egyéb tevékenységi kör:
58.14'08 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
58.19'08 Egyéb kiadói tevékerrység

68.20'08
68.32'08
62,02'08
1

08
'08

69.20'

08

62.09'
63.1

63.99'08

Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

Ingatlankezelés

Információ-technológiai szaktanácsadás
Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
Adatfeldolgozás, web-hosáing szolgáltatás
M.n.s.egyéb információs szolgáltatás
Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység

70.22'08 Üzletviteli
1

'08

86.22'

08

82.1

82.99'08
85.60'08
86.23'08
86.90'0B
88.99'08
96.04'08
96.09'08

, egyéb vezetési tanácsadás
Osszetett adminisztratív szolgáltatás
M,n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
Oktatást kiegészítő tevékenység
Szakorvosi járóbeteg-eIlátás
Fogorvosi járóbeteg-ellátás
Egyéb humán-egészségügyi ellátás
M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül
Fizikai kőzérzet javító szolgá|tatás
M.n.s, egyéb személyi szolgáltatás

A Társaság engedélyhez kötött tevékenységet csak
2.)

az engedély birtokában végez.

A társaság közhasznú tevékenységei
egészségmegőrzés,betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység
szociális tevékenység, családsegítés
tudományos tevékenység, kutatás
nevelés és oktatás, képességfej lesáés, i smeretterj esztés

3.) A

Társaság alapcél szerinti közhasznú tevékenységi körei

1'08
08
86.23'08
86.90'08
86.2

86.22'

4.

4.1.

A

Általános járóbeteg-ellátás
Szakorvosi járóbeteg ellátás
Fogorvosi járóbeteg ellátás
Egyéb humán-egészségügyi ellátás

A TÁRsAsÁc

röznaszNú JoGÁLLÁ sA

MEG szE pzÉsÉupzszüKs EGBs

VÚrÖOBSI FELTÉTELEK

társaság vállalkozási tevékenységetcsak közlrasznú céljainak megvalósítása érdekében,
azokat nem veszélyeztetve végzi. A társaság befektetési tevékenységetnirn végez.

4.2.

A

társaság a gazdálkodása során elért eredrirényét nen osztja fel, azta jelen alapító r;kiratban

me ghatár ozott tevékenysé gére forclítj a.

4.3.

A

4.4.

A

társaság közvet|erl politikai tevékenységetnem fol1tat, szervezete páftoktól fi"iggetlen és
azoknak anyagi támogatást nem nyírjt, nem áliít képviselőjelöltet országgyűlési és fővárosi,
illetve rnegyei képviselő-válasrtáson, nem lehet alapító tagja pártnak, továbbá nem riyújthat
pártokn ak any agi támo gatást.
társaság más társasági formába csak nonprofit jellegének megtartásával alakulhat át. csak

nonprofit gazdasági társasággal egyesiilhet, illetve csak nonprofit gazdasági társaságokká
válhat szét.

5.

5.].

A TÁRsAsÁc Nytt-vÁNossÁcn

A Tag által meghozotthatározatokat a meghozataluktól szárnított 15 napon belül postai úton
kell közölni az érintettekkel. Ezzel egyidejűleg a társaság és a Tag székhe|yéntalálható
nyi|vános faliújságra is ki kell fliggeszterri legalább 30 rrapra a meglrozott liatározatok

ször,egét. Ennél rövidebb határidőt akkor köteles a társaság teljesíteni, amennyiben azt a
hozott határozat jellege megköveteli, A Tag köteles hirdetmérryeikre vonatkoző falitáblát
biztosítani egyrészt a Tag, másrészt külön a nonprofit gazdasági társaság székhelyén
legkésőbb a társaság bejegy ző

5.2.

vé gzésérrek kézhezvételekor.

A társaság működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba a társaság ügyvezetőjével törtérrt
előzetes egyeztetés alapján rnr-rnkaidőben bárki betekinthet, saját koltségéremásolatot
készíthet.A keletkezelt iratokba történt betekintós iránti kórelern történhet rövid irton,

telefonon, írásban, telexen, telefaxon, e-mail-en. Az tigyvezető a betekintést kérő kérelmét a
kérelem tudomására jutásátói szárnított l5 munkanaporr belül köteles teljesíteni. Azigyvezető
köteies az iratbetekirrtésról nyilvántaftást vezetni, rnelyből rnegállapítható a betekintő
személye, a kérelem érkezéseés teljesítésénekidőpontja, valamint a kért irat.
É1

_),_,,.

A

társaság számviteli törvény szerinti beszárnolója, a közhasznúsági jelentés és a társadalrni

közös sziikséglet kielégítéséért
felelős szervvel kötött megállapodás megtekinthető az 5.2.
pontban meghatározott feltételekkel. A társaság számviteli törvény szerinti beszámolója
megtekintlrető a társaság székhelye szerint illetékes cégbíróságon is,
5.4"

A

társaság működésével, tevékenységévelés gazdálkodásával kapcsolatos iilésekről a

szolgáltatás igénybevevőít az 5.1.,pontban meghatározott módon értesíterrikell. Az értesítési
határidők megegyeznek a Ptk-nak a. kft. taggyűlés összehívásának rendjére vonatkozó
szabályával, A szolgáltatás kedvezményezeIti köre a Főváros XIII. kerület lakossága.
Egyébként azigénybevevők köre semmilyen más feltétellel nem zártés nem korlátozott,

5.5.

A

társaság köteles pályázatot kiírni, ha az általa nyújtott cél szerinti juttatás az évi egymillió
forintot meghaladja. Nem tartoznak e kötelezettség körébe a nyugellátás jellegű ellátások és a
természetes személyek részérenem ösáöndíj jelleggel nyújtott olyan természetbeli ellátások,
amelyek értékenem haladjá meg az öregségi nyugdíj mirrdenkori legkisebb összegének
tízszeresét.

5.6.

A társaságnak aTag döntési körébe tafioző - társadalmi közös szükséglet kielégítéséér1
felelős
szerwel a közhasznú tevékenységfolytatásának feltételeiről szóló - szerződéseket a
megkötésüktől számított 30 napon belül a cégbíróságon letétbe kell lielyeznie,

A

társaság működésével, tevékenységévelés gazdálkodásával kapcsolatos Alapító döntése
a|apját képező önkormányzati képviselő testü|eti ülés nyilvánosságának biaosítása kötelező.
Ezért minden olyan kérdéskörben. amely a társaság nrűködéséve|, tevékenységóvel és
gazdálkodásával kapcsolatos, kötelező a nyllvánosság biztosítása, továbbá a képviselő testület
a döntéshozatala során a nyilvánosságot

nem zárhatjaki.

6"

A Társaság

T,ÁRsASÁc ranrannq

határ a zatlan időre jörr |étre.

7.

Név

1139 Budapest, Béke tér 1.

:

Dr. Tóth József polgármester

képviselője:
8.

A

racre

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkornrányzat

Székhely

8.1.

A TÁRSAsÁc

A TÁRsAsÁe rónzsrőrnrc Ésa rac róazsnprÉrp

Társcság törzstőkéje 5.000.000,-Ft azaz Ötmiilió.forint.

A Tag íörzsbetétje 5.000.000,-Ft azuz Ötmillió forint.
A Tag képviseletébeneljáró személy kijelenti. hogy azalapitő a fentiekberr rnegjelölt készpél"lz
betétet teljes egészében a Társaság rendelkezésére bocsátotta a Társaság képviselője által
megnyitott bankszámlára történő átutalással.
9.

Az íj zLETRÉsz,Az,

ü

zLETnÉsz ÁrnuHÁzÁsa

9.1. A

Társaság bejegyzését követően a tagjogait és a társaság vagyoirából őt megillető hányadot az
üzletrész testesíti meg. A tagnak csak egy üzletrésze lehet.

9.2.

Pótbefizetési és mellékszolgáltatási kötelezettség nem á|l fenn.

9.3. A

Társaság saját üzletrészét nem szerezheti meg,

l0. A TÁRSASÁG FELEPiTÉSE

A Társaság szervei: azúgyvezeíő, felügyelő bizottság
1L AZ EGYEDÜLI TAG HATÁSKÖRE
l1.1.

A Ptk.

11.2.

Az egyedüli Tagkizárőlagos hatáskörébe tartozik:

szerint az egyedüli Tag dönta taggyűlés hatáskörébe tarlozó kérclésekben és errői az
ügyvezetőt írásbarr köteles értesíteni.

a) a
b)

c)

d)
e)

0

g)
h)
i)

j)

Száinviteli Törvény szerinti beszámoló elfogadása és ennek körében

eredrnény felhasználására vonatkozó dölrtés
osztalékelőleg fizetésének.elhatározása

az

adőzolt

az igyv ezető megválasáása, visszahívása és díjazásának megál lapítása
a felügyelő bizottság tagjai megválasrtása, visszahívása és díjazásának megállapítása
kör-ryvvizsgáló megválasztása,visszahívása, és díjazásának megállapítása
olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság ügyvezetőjével vagy
annak közeli hozzátartozőjával, i l l etve é l ettársával köt
az igylezetők, a felügyelő bizottsági tagok, illetve a könywizsgáló elleni követelések
érvényesítése
a társaság beszámolójának, ügyvezetésének, gazdálkodásának könyvvizsgáló
megvizsgálásának elrendelése
elismert vállalatcsopoft rrralmi szerződése tervezetének jóváhagyása
a Társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásárrak elhatározása

által törlénó

k)

1)

alapítő okirat módosítása
felemelésének és ieszállításának eliratározása

a törzstőke

m) mindazon tigyek, anrelyeket az alapítő okirat vagy a törvény a taggyúlés kizárólagos
hatáskörébe utal

1

12.1"

2.

HATÁROZATOK KÖNYVE,

Az ügyvezető az egyerlüli tag által hozott lratározatokró| folyamatos nyilvántartást vezet
(határozatok könyve). A határr:zatok könyvébe az egyedüIi tag betekinthet, az azokban
foglaltakról az igyvezető áItal hitelesített másolatot kérhet.
13.

AzÜcyvnzprŐ

13.1.

A

13.2.

Az ügyvezető megbízatása - az alapitő döntése szerint - határozott vagy határozatlan iclőre szól,
Az ügyvezetőt az alapító bármikor visszalrívlratj a, az igyvezető űjraválasztható. A Társaságrrak

Társaság ügyeinek intézésétés harmadik személyekkel szembeni, valamint bíróságok, és más
hatóságok előtti képviseletét egy vagy több üglvezető láthatja el.

jelenleg egy ügyvezetője van.

l3.3. A Társaság ügyvezetője:

szül. hely és idő:
anyja neve:

Dr. Hertzka Péter
Budapest. l 953. július 25.
korda veronika

1akcím:

1

nev:

132 Budapest, Váci út 32.

Az úgyvezetői megbízatás időtartam a 2015 ,június 1 . napjától 2020. május 3 i . napjáig
Az úgy v ezető a v ezető ti sztsé gvi se ői me gb ízatást munkavi szony keretéberr látj a e l.

tart.

l

13.4.

Az

ügyvezető képviseleti jogkörét az ügyek meghatározott csoporljára nézve a Társaság

do l gozó

13.5.

13

.6.

ira r útázhatj a.

A

Társaság alapításának, az alapítő okirat rnódosításának, a cégegyzékbe bejegyzett jogoknak,
tényeknek és adatoknak és ezek változásának, valatnint törvényben előírt más adatoknak a
cégbírósági bejelentése azigyvezető kötelezettsége. Az ügyvezetők egyetemleges felelösséggel
tartoznak a bejegyzett jogok, tények és adatok pontatlanságábő| a bejegyzés elmulasáásából,
illetve késedelnréből eredő minden kárért.

Az ügyvezető - amennyib en a gazdasági társaságokról szóló törvény másként nem rendelkezik köteles az egyedüli tag kérésérea Társaság ügyeiről felvilágosítást adni, a Társaság üzleti
könyveibe és irataiba való betekintést lehetővé tenni.

13,7

. Az ügyvezető hatáskörébe tartoznak mindazon kérdések, amelyeket törvény vagy ezen alapító
okirat nem utal az egyedüli tagkizárőlagos lratáskörébe, Ezek többek között:

a) a határ ozatok előkészítéseés végrelr ajtása;
b) határozatij avaslatok kidolgozása;
c) az éves költségvetési terv elkészítése;
d) a mérlegre vonatkozó.javaslattétel;
e) a társaság könyveinek szabályszerű vezetése;
0 ahatározatok könyvének vezetése;
g) aíagegyzékvezetése;
h) eljárás az illetékes cégbíróság előtt.

i)

i)

a Társaság és az A|apító között iétrejövő szerződést a szerzőclés aláírásátő| szárnított
harminc napon belÜl az ügyvezetőnek a cégbíróságon a cégiratok közé letétbe kell
helYezni. Ez a rendelkezés nem irányadó abban az esetben, ha a Társaság és azAlapító a
Társaság tevékenységikörébe tartoző, a jelen alapító okirat által meghatározott szokásos

rragvsá grendű szerződést köt.

azügyvezető köteles az okirat aláírásátől szárnított harminc napon beli,il a cégbírósághoz _
letétbe heiyezés céljából * benyújtani azt az okiratot is, amely bárki javára ingyenesen
vagyont juttat, feltéve, hogy anirak összege (értéke)az egyrrriiiió forintot meghaiád;a. az
összeghatár szempontjából a két ér,en belül ugyanannak a személynek vagy szervezetnek
nyújtott juttatásokat össze kell szátnítani.

13,8. A

Társaság tevékenységének napi irányítását az igyvezető látja el.
Társaság dolgozói felett a munkáltatói jogok gyakorlására.

Az

ügyvezető jogosult a

13.9. A

társaság az űgyvezetőt, valamint e személy hozz,átaftozőját
- a bárki által nregkötés nélkül
igénybe vehető szolgáltatások kivételével* cél szerintijuttatásban nem részesítheti.
14.

I4.1.

Az

TAGJEGYZÉK

ügyvezető a Társaság tagjáról nytlvántartást (tagjegyzéket) vezet.

tüntetni:

a)

b)

c)
14,2.

A

tag|egyzéken fel kell

az egyedüli tag nevét (cégét),lakóhelyét (székhelyét), anyja nevét (cegiegyzékszámát) és

törzsbetétét;
a törzstőke mértékét;

az alaPitő okiratnak az esetleges pótbefizetésekre és mellékszolgáltatásokra, valamiltt az
úzletrészátrlházásánakkorlátozására

vagy kizárásáravonatkozó

rendelkezéseit.

A

tag személyében vagy üzletrészében bekövetk_ezett minden változást, igy az iizletrészek
átruházását (átszállását). felosztását, az űgyvezetőnek át kell vezetnie a tagjegyzéken. Az
ügyvezető köteles a tagtregyzéket, illetve a tagegslzékben feltüntetett aclatok rrregváltozása

esetén a hatályos tagegyzéket a cégbíróságnak benyújtani. A tagjegyzéket a Társaság
székhelyénbárki megtekintheti, lia érdekeltségétvalószíntisíti.
15.

CEGJEGYZES

A Társaság cégjegyzése úgy törtérrik,;hogy
cégnevéhez

a Társaság irott, előrryomott vagy nyomtatott

Ügyvezető önállóan vagy

a) azúgyvezető

által felhatalmazott két munkavállalő egyiittesen írjaaláa nevét.
16.

KÖNYVVIZSGÁLÓ

16.1.

Cégnév:
Székhelye:

Audit Service Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Ktl.
l022 Budapest, Bimtró út 3.

Könlwizsgálói jogosíw ány

száma: 00 1 03 0

Ténylegesen könyvvizsgálói feladatot ellátó személv neve: dr. serényi lván
(anyja neve: Desser lbolya)
Lakcím: 1025 Budapest, Zöldkő u.4l7.

Könywizsgálói

A könyvvizsgáló

tagsági száma: 003607
megbízatása20l5, június 1. napjától2020, május 31. napjáig szó|.

i

I7

.1.

7,

FELÜGYELŐ B]ZOTTSÁG

A tarsaságnál három tagból álló Feiiigyelő Bizottság rnűködik.

A Felügyelö Bizottság tagjai:

nev

anyla nÉve

állandó lakhely

1. Szűcs Péter Gábor

Nyíri Gabriella Mária

24Bi Velence, Ba|atorri út 20.

2. Csiga-Szabó Eszter

Bánkuti katalin

l l38 Budapest. Falrrdi l1.6la.

Harsányi Marianna

1

3. Pochanios

Szilvia

A Felügyelő

Biz<lttság tagjainak megbízatása 2015. június

taft.
18.

18.1.

131 Budapest Nővér u.

1

16,

l. napjától2020. május 31. napjáig

UZLETI EV

A

Szárnviteli Törvénynek (az alapításkor azelőtársasági időszakra figyelemmel) az i.izleti évre
vonatkozó kötelező rendelkezéseit figyelembe véve a Társaság üzleti éve a naptári évnek íelel

meg.

19.

A Társaság megszűnik,

a)
b)
c)
d)

lra:

az egyedüli tag elhatározza jogutőd,nélküli rnegszűnését;
az egyeclüli tag elhatározza jogutődlássaltorténö rnegszűnését:
törvérryben meghatátozott esetben a cégbíróság megszünteti;
jogszabály így rendelkezik.
20.

20.1.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

A

20.2.

20.3.

TÁRsAsÁG MEGszŰrNrBsB

Társaság a hatályos magyarjogszabályok, az Alapitó okirat, a Társaság belső szabályzatai,
i|letóleg az Alapítő eseti döntése alapján fe"iti ki tevékenységét.

Az

egyszemélyes korlátolt felelősségű társaságoknál

a

taggyűlést megillető jogokat,

kötelezettségeket az Alapító gyakorolja, teljesíti, Az Alapító képviseletében a Polgármester jár
el állandó képviselőként. Az állandó képviselő akadályoztatása esetén, illetőleg ilyerr ér"telrnű
döntése alapján me gbizottjaj ár el.

Az Alapító a hatáskörébe tartoző döntés meghozatalát megelőzően köieles az igyvezető,
valamint a Felügyelő Bizottság véleményétmegismerni, A körryvvizsgáló személyérear_
ügyvezetés a Feiügyelőbizottság egyetértéséveltesz javaslatot a társaság legföbb szervének.

Halaszthatatlan döntés esetében a vélemény beszerzése rövid úton (pl. távbeszélő, fax. e-nrail) is
törlénhet, azonban az így vélen-rényt nyilvánító 8 napon beliil köteles véleményétírásba,n is az

Alapító rendelkezésére bocsátani.

20.4. Az írásos véleményvagv az ülésrő| készüit jegyzőkönlzv, iiletve annak kivonata nyilvános, azt az

Alapító határozatával együtt -_

a

döntés tneghozatalától számított 30 napon beliil
Cégbíróságon a cégiratok közé letétbe kell helyezni.

_

a

20.5. A nonprofit korlátolt
20.6,

felelősségű társaság köteles az éves beszámoló jőváhagyásával
egyidejűleg közhasznúsági jelentést készíteni.A közhaszrrúsági jelentés
elfogadása az Alapítő
kizárólagos hatáskörébe tartozik.
A közhasznúsági jelentés tartalma.zza;
a) a izámviteli beszámolót;
b) a költségvetési támogatás felhaszn álását;

c) a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást;

d) a cél szerinti juttatások kimutatását;

e) a

kÖzPonti kÖltségvetési szentŐl,

az

elktilönített állami pénzalaptől, a helyi
települési önkormányzatok

ÖnkorrnánYz7ttól,
7 kisebbségi települési önkormányzattól,
társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét;

f) a nonProfit trársaság vezető tisasegviselőineúyujtott juttattások
értékét,illetve összeget;
g) a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi Leszámolót.

20,7, A kÖzhasznú Szervezet éves közhasznúsági

jelentésébe bárki betekinthet a társaság
a jelenlétében,illetőleg arról
feljegyzést, vagy saját kÖltségére másolatot készíthet.A társaság
éves közharrri,irági
jelentése a ársaság saját honlapján (www.euszolgl3.hu)
keruI kc;áétételre. A közhasznú
tevékenYség lénYeges kérdéseiről szóló határo^Ót e. jegyzőkönyvi
részletekbe történö
betekintés a társaság székhelyén az ügyv ezető űtjánbiztosított.
székhelYén, a társaság Ügyvezetőjének vagy m?s áunkatársának

21.

21.1.

A TARSADALMI xÖzÖs §ZüKSÉGLET KIELncírnsnÉRTFELELős

sznnv

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat
1139 Budapest, Béke tér l.

21,2, Az ÖnkormánYzattal, vagyis a ársadalmi közös szükséglet kielégítéséért
felelős szerwel kötött
megállapodás nyilvános, amelybe bármely érintett .""áély betelinthet.

22.Z^RÓ

RENDELKEznsnx

22,1, Ha Társaság tÖbbszemélYes társasággá válik, a tagok kötelesek
szerződésre módosítani.

Z2,2.

A jelen

az

alapitó okiratot társasági

alaPÍtó okiratban nem szabályozott kérdésekbena ptk. vonatkozó rendelkezései
az

irányadóak.

Budapest, 20l5. szeptember 30.
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AlaP'ftb képff§eletében:

\ ,',dl.tottr,.lÉzsef
polga{niester
'í,..
' .. J],..fi.í\Y.-'

Ellenjeryezte és jogi kéPviselÖ igazolja, hogy az egységes sz-er{<ezetbe
foglalt létesítő okirat szövege
megfelel az alapitő okirat módosítások hatál}os ta.tuirnaian:

/

fu-}, l

,l

{Z--

