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Az ügyvezető felelőssége:
Az ügyvezető a társaság ügyve
zetését az ilyen tisztséget betöltő 
személyektől általában elvárható 
gondossággal, a társaság érdekei
nek elsődlegessége alapján köte
les ellátni. A jogszabályok, a tár
sasági szerződés, illetve az alapító 
által hozott határozatok, illetve 
ügyvezetési kötelezettségek fel
róható megszegésével a társaság
nak okozott károkért a polgári jog 
általános szabályai szerint felel a 
társasággal szemben.
Megszűnik a vezető tisztségvise
lői megbízás:
– a megbízás időtartamának lejár
tával,
– visszahívással,
– a törvényben szabályozott kizá
ró ok bekövetkeztével,
– lemondással,
– elhalálozással.
Az ügyvezetőt az alapító bármikor 
azonnali hatállyal visszahívhatja.
Az ügyvezető megbízatásáról bár
mikor lemondhat. Lemondását 
indokolnia nem kell.
Az alapító döntései az ügyvezető
re nézve kötelező érvényűek.
A társaság cégjegyzése akként 
történik, hogy a géppel vagy 
kézzel előírt, előnyomott, illet
ve előnyomtatott cégnév alá az 
ügyvezető önállóan írja a teljes 
nevét olyan formában, ahogy azt 
a hiteles cégaláírási nyilatkozat 
tartalmazza.
3.5. Az alapító okirat XI. pontja 
helyébe az alábbi lép:
XI. A társaság Felügyelő Bizott
sága
A társaság Felügyelő Bizottsága 4 
tagból áll. A Felügyelő Bizottság 
tagjait a tag jogosult kijelölni 
határozott időre, de legfeljebb öt 
évre. A Felügyelő Bizottsági tagok 
újraválaszthatók és bármikor 
visszahívhatók.
Összeférhetetlenségi és kizáró 
szabályok a gazdasági társaságok
ról szóló törvény alapján:
Nem lehet felügyelőbizottsági tag 
az, akit bűncselekmény elköve
tése miatt jogerősen szabadság
vesztés büntetésre ítéltek, amíg a 
büntetett előélethez fűződő hát
rányos jogkövetkezmények alól 
nem mentesül.
Nem lehet felügyelőbizottsági tag, 
akit jogerős bírói ítélettel a vezető 
tisztség gyakorlásától eltiltottak, e 
tilalom hatálya alatt.
Nem lehet felügyelőbizottsági tag, 
akit valamely foglalkozástól eltil
tottak, az ítélet hatálya alatt, ha 
az abban megjelölt tevékenysé

szabályoknak, továbbá megbízha
tó és valós képet ade a társaság 
vagyoni és pénzügyi helyzetéről, 
működésének eredményéről.
A társaság könyvvizsgálóját az 
alapítónak a társaság számvite
li törvény szerinti beszámolóját 
tárgyaló ülésére meg kell hívni. 
A könyvvizsgáló az ülésen köteles 
részt venni.
Ha a könyvvizsgáló megállapítja, 
illetve egyébként tudomást szerez 
arról, hogy a társaság vagyoná
nak jelentős csökkenése várható, 
illetve olyan tényt észlel, amely a 
vezető tisztségviselők vagy a fel
ügyelő bizottság tagjainak a Gt.
ben meghatározott felelősségét 
vonja maga után, köteles az alapí
tó összehívását kezdeményezni. 
Ha az alapító összehívására nem 
kerül sor, illetve a jogszabályok 
által megkívánt döntéseket nem 
hozza meg, a könyvvizsgáló erről 
a társaság törvényességi felügye
letét ellátó cégbíróságot értesíti.
A könyvvizsgáló a társaság üzleti 
ügyeiről szerzett értesüléseit üzle
ti titokként köteles megőrizni.
A könyvvizsgáló a könyvvizsgá
lóra vonatkozó jogszabályokban, 
illetve a Polgári Törvénykönyvben 
meghatározott felelősségi szabá
lyok szerint felel.
A társaság könyvvizsgálójának 
megbízatása a mai naptól számí
tott 5 évre szól. 
A társaság könyvvizsgálója: 
Szilágyi Könyvvizsgáló Iroda Kft. 
Székhely: 1144 Budapest, Vezér u. 
59/C fszt. 1.
Cégjegyzékszám: 0109694748
Kamarai nyilvántartási szám: 
001874
A könyvvizsgálói feladatokat sze
mélyesen ellátó könyvvizsgáló:
Szilágyi Dezső (an.: Magony 
Magdolna), lakcím:1165 Budapest, 
László u. 33.
Kamarai tagsági ig. sz.: 004653
3.7. Az alapító okirat XIII–XVI. 
pontokkal egészül ki:.
XIII. A Társaság gazdálkodásának 
szabályai
A társaság gazdálkodása során 
elért eredményét nem osztja fel, 
azt az alapító okirat IV. pontjában 
meghatározott közhasznú tevé
kenységére fordítja, illetve az a 
társaság vagyonát gyarapítja.
XIV. Beszámolási szabályok, köz
hasznúsági jelentés
A társaság köteles az éves beszá
moló jóváhagyásával egyidejűleg 
közhasznúsági jelentést készíte
ni.
A közhasznúsági jelentés elfoga
dása az alapító kizárólagos hatás
körébe tartozik.
Az éves közhasznúsági jelentés 
tartalmazza:
– a számviteli beszámolót;
– a költségvetési támogatás fel
használását;
– a vagyon felhasználásával kap
csolatos kimutatást;
– a cél szerinti juttatások kimu
tatását;
– a központi költségvetési szerv
től, az elkülönített állami pénz
alaptól, a helyi önkormányzattól, 
a kisebbségi települési önkor
mányzattól, a települési önkor

mányzatok társulásától, az egész
ségbiztosítási önkormányzattól és 
mindezek szerveitől kapott támo
gatás mértékét;
– a vezető tisztségviselőnek nyúj
tott juttatások értékét, illetve 
összegét;
– a közhasznú tevékenységről 
szóló rövid tartalmi beszámolót.
Az éves közhasznúsági jelentésbe 
bárki betekinthet, illetőleg abból 
a társaság székhelyén, az ügyve
zető vagy titkárság közreműkö
désével saját költségére másolatot 
készíthet.
XV. A működéssel kapcsolatban 
keletkezett iratokba való betekin
tés rendje
A jelen alapító okiratban megje
lölt – a működéssel kapcsolat
ban keletkezett – azon iratokat, 
melyek nyilvánosak, az érintettek 
a társaság székhelyén tekinthetik 
meg. A társaság éves mérlegét az 
érintettek a cégbíróságon is meg
tekinthetik.
Az érintett kérésére a társaság 
ügyvezetője az iratot köteles meg
mutatni, abba betekintést enged
ni, valamint azokról a kérelmező 
költségére másolatot készíteni.
XVI. A társaság megszűnése
1. Jogutód nélküli megszűnés
A társaság jogutód nélküli meg
szűnése esetén a társaság tagja 
részére a tartozások kiegyenlítését 
követően csak a megszűnéskori 
saját tőke összege adható ki, leg
feljebb a tag vagyoni hányadának 
teljesítéskori értéke erejéig.
Az ezt meghaladó vagyont a 
cégbíróság az Érd Megyei Jogú 
Városban működő, a jelen tár
saságéval azonos vagy hasonló 
közhasznú tevékenységet folytató 
nonprofit gazdasági társaság (köz
hasznú társaság) részére adja át.
2. Jogutódlással történő megszű
nés
A társaság más társasági formába 
csak nonprofit jellegének meg
tartásával alakulhat át, kizárólag 
nonprofit gazdasági társaságokkal 
egyesülhet, illetve nonprofit gaz
dasági társaságokká válhat szét.
3.8. Az alapító okirat eredeti XVII. 
pontja az alábbiak szerint módo
sul:
XVII. Vegyes rendelkezések 
Jelen közhasznú társaság gazda
sági társaságnak nem lehet tagja, 
ilyen társaságban nem szerezhet 
részesedést. A társaság tagja lehet 
más közhasznú társaságnak, fel
téve, hogy az nem tagja gazdasá
gi társaságnak, és ilyenben nincs 
részesedése.
A jelen Alapító Okiratban nem 
szabályozott kérdésekben a gaz
dasági társaságokról szóló 2006. 
évi IV. törvény szabályait kell 
megfelelően alkalmazni.
4. Az Alapító Okirat egyéb rendel
kezései változatlan tartalommal 
maradnak hatályban.
5. A Közgyűlés felhatalmazza a 
polgármestert a módosított Alapító 
Okirat aláírására és a Pest Megyei 
Cégbíróság előtti eljárásra.
Határidő: a határozat továbbításá
ra azonnal.
Felelős: T. Mészáros András pol
gármester.

get főtevékenységként folytatja a 
társaság.
Nem lehet felügyelőbizottsági tag 
a gazdasági társaságnak megszün
tetési eljárás során való törlését 
követő két évig az a személy, aki 
a törlést megelőző naptári évben e 
gazdasági társaságnál vezető tiszt
ségviselő volt.
A felügyelőbizottsági tag – a 
nyilvánosan működő részvény
társaságban való részvényszer
zés kivételével – nem szerezhet 
részesedést a társaságéval azonos 
tevékenységet főtevékenység
ként megjelölő más gazdálkodó 
szervezetben, továbbá nem lehet 
vezető tisztségviselő és felügyelő
bizottsági tag a társaságéval azo
nos főtevékenységet végző más 
gazdasági társaságban, illetve szö
vetkezetben, kivéve, ha ehhez az 
alapító hozzájárul.
A felügyelőbizottsági tag és közeli 
hozzátartozója, valamint élettársa 
nem köthet a saját nevében vagy 
javára a társaság főtevékenységi 
körébe tartozó ügyleteket.
A felügyelőbizottsági tag és közeli 
hozzátartozója, valamint élettár
sa ügyvezetővé nem választható 
meg.
Összeférhetetlenségi szabályok a 
közhasznú szervezetekről szóló 
törvény alapján:
Nem lehet a felügyelőbizottság 
elnöke vagy tagja az a személy, 
aki
a) a vezetőszerv (alapító) tagja, 
b) a közhasznú társasággal a 
megbízatásán kívüli más tevé
kenység kifejtésére irányuló mun
kaviszonyban vagy munkavégzés
re irányuló egyéb jogviszonyban 
áll, ha jogszabály másképp nem 
rendelkezik;
c) a közhasznú társaság cél sze
rinti juttatásából részesül, kivé
ve a bárki által megkötés nélkül 
igénybe vehető nem pénzbeli 
szolgáltatásokat; illetve
d) az a)–c) pontban meghatáro
zott személyek hozzátartozója.
A közhasznú szervezet megszűn
tét követő két évig nem lehet a 
társaság felügyelőbizottságának 
a tagja az a személy, aki olyan 
közhasznú szervezetnél töltött be 
– annak megszűntét megelőző két 
évben legalább egy évig – vezető 
tisztséget, amely az adózás rend
jéről szóló törvény szerinti köz
tartozását nem egyenlítette ki.
A Felügyelő Bizottság feladatai:
A Felügyelő Bizottság ellenőrzi 
a társaság működését, ügyveze
tését. E tevékenység gyakorlása 
érdekében a társaság vezető tiszt
ségviselőitől és vezető beosztású 

alkalmazottaitól jelentést vagy 
felvilágosítást kérhet, a társaság 
könyveibe és irataiba betekinthet, 
azt megvizsgálhatja, illetve szak
értőkkel megvizsgáltathatja.
A Felügyelő Bizottság köteles 
megvizsgálni a tag elé terjesztett 
valamennyi lényeges üzletpoli
tikai jelentést, valamint minden 
olyan előterjesztést, amely a tag 
kizárólagos hatáskörébe tartozó 
ügyre vonatkozik. A számvitelről 
szóló 2000. évi C. törvény (továb
biakban: számviteli törvény) sze
rinti beszámolóról és az adózott 
eredmény felhasználásáról a tag 
csak a Felügyelő Bizottság írásbeli 
jelentésének birtokában határoz
hat.
Ha a Felügyelő Bizottság megítélé
se szerint az ügyvezetés tevékeny
sége jogszabályba, társasági szer
ződésbe, illetve az alapító határo
zatába ütközik, vagy egyébként 
sérti a társaság érdekeit, továbbá, 
ha a társaság működése során 
olyan jogszabálysértés vagy a tár
saság érdekeit egyébként súlyo
san sértő esemény (mulasztás) 
történt, amelynek megszüntetése 
vagy következményeinek elhárí
tása, illetve enyhítése az alapító 
döntését teszi szükségessé, rend
kívüli ülést hív össze, és javaslatot 
tesz annak napirendjére. 
Amennyiben az alapító a tör
vényes működés helyreállítása 
érdekében a szükséges intézke
dést nem teszi meg, köteles hala
déktalanul értesíteni a cégbírósá
got; illetve a közhasznú működést 
érintő kérdésben az ügyészséget.
A felügyelőbizottság működése: 
A Felügyelő Bizottság testület
ként jár el, tagjai sorából elnö
köt választ. A Felügyelő Bizottság 
határozatképességéhez 3 tag 
jelenléte szükséges. Határozatait 
szavazással állapítja meg, egysze
rű szótöbbséggel.
A Felügyelő Bizottság tagjai sze
mélyesen kötelesek eljárni, képvi
seletnek nincs helye. A Felügyelő 
Bizottság tagját e minőségben a 
gazdasági társaság alapítója, illet
ve munkáltatója nem utasíthatja. 
A Felügyelő Bizottság ügyrendjét 
maga állapítja meg, melyet az ala
pító hagy jóvá.
Ha a felügyelőbizottság tagjainak 
száma 3 fő alá csökken, vagy 
nincs, aki ülését összehívja, az 
ügyvezető a felügyelőbizottság 
rendeltetésszerű működésének 
helyreállítása érdekében köteles 
értesíteni az alapítót.
A Felügyelő Bizottság ülését 
az elnök hívja össze és vezeti. 
A Bizottság ülésének összehívását 

– az ok és a cél megjelölésével – a 
Felügyelő Bizottság bármely tagja 
írásban kérheti az elnöktől, aki a 
kérelem kézhezvételétől számított 
8 napon belül köteles intézkedni 
a Felügyelő Bizottság ülésének 
30 napon belüli időpontra törté
nő összehívásáról. Ha az elnök 
a kérelemnek nem tesz eleget, a 
tag maga jogosult az ülés össze
hívására.
A Felügyelő Bizottság elnöke a tár
sasági törvény és a társasági szer
ződés rendelkezései keretében:
a) összehívja és vezeti a Bizottság 
üléseit;
b) gondoskodik az ülés jegyző
könyvének vezetéséről;
c) az alapítói ülésen előterjeszti 
a bizottság jelentését a társaság 
működéséről.
A társaság Felügyelő Bizottsága 
2010. június 23. napjáig:
Név: Tóth Gábor (anyja neve: dr. 
Takács Júlianna, lakcíme: 1118 
Budapest, Frankhegy u. 6. X/38.)
Név: Kalászné Margittai Adrienn 
(anyja neve: György Angyalka, 
lakcíme: 2030 Érd, Facélia u. 49.)
Név: dr. Falvai Lajos (anyja neve: 
Krajla Erzsébet, lakcíme: 2030 
Érd, Fácán köz 17/1.)
Név: dr. Király László (an.: Wellek 
Edit), lakcím: 2030 Érd, Alispán 
u. 29.
A Felügyelő Bizottság tagjai fel
adatukat ingyenesen látják el.
A Felügyelő Bizottság egyes ellen
őrzési feladatok elvégzésével bár
mely tagját megbízhatja, illetve 
az ellenőrzést állandó jelleggel 
is megoszthatja tagjai között. Az 
ellenőrzés megosztása nem érinti 
a Felügyelő Bizottsági tag felelőssé
gét, sem azt a jogát, hogy az ellen
őrzést más, a Felügyelő Bizottság 
ellenőrzési feladatkörébe tartozó 
tevékenységre is kiterjessze.
A felügyelőbizottsági tagok kor
látlanul és egyetemlegesen felel
nek a társaságnak az ellenőrzési 
kötelezettségük megszegésével 
okozott károkért.
3.6. Az alapító okirat XII. pontja 
helyébe az alábbi lép:
 XII. Könyvvizsgáló kijelölése:
A társaság működésének ellen
őrzését a könyvvizsgáló látja el. 
A társaság könyvvizsgálóját az 
alapító jelöli ki.
A könyvvizsgáló feladatköre:
A könyvvizsgáló feladata, hogy 
gondoskodjon a számviteli tör
vényben meghatározott könyv
vizsgálat elvégzéséről, és ennek 
során mindenekelőtt annak meg
állapításáról, hogy a gazdasági 
társaság számviteli törvény sze
rinti beszámolója megfelele a jog

(Folytatás a 14. oldalról)

közzététel


