„KOSSUTH MŰVELŐDÉSI KÖZPONT” NONPROFIT
KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
2700 Cegléd, Kossuth tér 5/A

Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
Alapító okiratának

2017. december 14-én hatályos szövege

(3. számú egységes szerkezetbe foglalás)

Cg. 13-09-184838
Igazolom, hogy a létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítő okirat
módosítások alapján hatályos tartalmának.

Az okiratot készítette és ellenjegyezte: Dr. Mocsai Zoltán ügyvéd
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Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. Tv. 13. § (7) bekezdés alapján a kulturális szolgáltatás, előadó-művészeti
szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység
támogatása feladatok sikeres ellátása érdekében, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény, valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV tv. rendelkezéseinek megfelelően nem
jövedelemszerzésre irányuló gazdasági tevékenység folytatására a következők szerint állapítja meg
az alábbi egyszemélyes nonprofit korlátolt felelősségű társaság változásokkal egységes szerkezetbe
foglalt a mai napon hatályos
ALAPÍTÓ OKIRATÁT
I. A társaság cégneve, rövidített neve, székhelye, elektronikus kézbesítési címe:
1. A társaság cégneve: „Kossuth Művelődési Központ” Nonprofit Közhasznú Korlátolt
Felelősségű Társaság
2. A társaság rövidített neve: „Kossuth Művelődési Központ” Nonprofit Kft.
3. A társaság székhelye:

2700 Cegléd, Kossuth tér 5/A.

4. A társaság központi ügyintézési helye: 2700 Cegléd, Kossuth tér 5/A.
5. A társaság elektronikus kézbesítési címe: info@cegledikultura.hu
6. A társaság jogállása:

általános közhasznúsági fokozatú nonprofit gazdasági társaság
II. A társaság alapítója:

Cégnév(név):
Cégjegyzékszám(nyilvántartási szám)
Székhelye:
képviseli:
Anyja neve:
Lakcím:

Cegléd Város Önkormányzata
Törzsszám: 394778
2700 Cegléd, Kossuth tér 1.
Takáts László polgármester
Szűcs Ibolya
2700 Cegléd, Otthon utca 3.

III. A társaság tevékenységi körei
1. A társaság főtevékenysége:
9329’08 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
2. A társaság kiegészítő tevékenységei:
1820’08 Egyéb sokszorosítás
4761’08 Könyv kiskereskedelem
4762’08 Újság, -papíráru kiskereskedelem
5610’08 Éttermi, mozgó vendéglátás
5621’08 Rendezvényi étkeztetés
5630’08 Italszolgáltatás
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5629’08 Egyéb vendéglátás
5811’08 Könyvkiadás
5814’08 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
5914’08 Filmvetítés
5920’08 Hangfelvétel készítése, kiadása
6399’08 M.n.s. információs szolgáltatás
6820’08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
7021’08 PR, kommunikáció
7311’08 Reklámügynöki tevékenység
7320’08 Piac-, közvéleménykutatás
7490’08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
7739’08 Egyéb gép, tárgyi eszköz bérbeadása
7911’08 Utazásközvetítés
7912’08 Utazásszervezés
7990’08 Egyéb foglalás
8110’08 Építményüzemeltetés
8219’08 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
8230’08 Konferencia, kiskereskedelmi bemutató szervezése
8412’08 Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatás (kivéve
társadalombiztosítás)
8541’08 Felső szintű, nem felsőfokú oktatás
8551’08 Sport, szabadidős képzés
8552’08 Kulturális képzés
8559’08 M.n.s. egyéb oktatás
8560’08 Oktatást kiegészítő tevékenység
8891’08 Gyermekek napközbeni ellátása
9001’08 Előadó-művészet
9002’08 Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység
9003’08 Alkotóművészet
9004’08 Művészeti létesítmények működtetése
9321’08 Vidámparki, szórakoztatóipari tevékenység
9329’08 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
9499’08 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység
A társaság közhasznú feladatai 2011. évi CLXXXIX tv. 13 § és a 2011. évi CVI. tv.1.§.(1) bek. b.)
és d) alapján az alábbiak:
kulturális szolgáltatás
előadó-művészeti szervezet támogatása
kulturális örökség helyi védelme
a helyi közművelődési tevékenység támogatása
A társaság 2017.03.31. óta működik közhasznú korlátolt felelősségű társaságként
(bejegyezve: 2017.06.15)
Közhasznú tevékenység minden olyan tevékenység, amely a létesítő okiratban megjelölt feladat
teljesítését közvetlenül vagy közvetve szolgálja, ezzel hozzájárulva a társadalom és az egyén közös
szükségleteinek kielégítéséhez.
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3. A társaság a képesítéshez kötött tevékenységek körébe eső feladatok ellátásához megfelelő
szakképesítéssel rendelkező munkavállalót, illetve polgári jogi szerződés alapján megbízottat,
közreműködőt kíván foglalkoztatni.
IV. A társaság működésének időtartama
A társaságot az alapító határozatlan időtartamra hozza létre.
V. A társaság célja és feladatai
A Társaság célja minden olyan – tevékenységi körébe tartozó – tevékenység ellátása, illetve az abban
való közreműködés, amely az Alapító kötelezően és önként vállalt, ellátandó művelődési, kulturális
feladata.
VI. A társaság törzstőkéje
1. A társaság törzstőkéje: 3.000.000,-Ft, azaz hárommillió forint, amely teljes egészében
készpénzből áll.
2. Az alapító a törzstőke teljes összegét a jelen társasági szerződés aláírásától számított 15 naptári
napon belül a társaság rendelkezésére bocsátja akként, hogy azt a társaság bankszámlájára befizeti.
3. A törzstőke teljesítésének megtörténtét az ügyvezető köteles a cégbíróságnak bejelenteni.
4. Az alapító előírja, hogy a társaság működési költségekkel kapcsolatos veszteségének fedezetét
pótbefizetéssel biztosíthatja. A pótbefizetés lehetőségét, mértékét a mindenkori költségvetési
rendeletében szabályozza.
VII. Az üzletrész, az üzletrész átruházása
1. A törzsbetéthez kapcsolódó tagsági jogok és kötelezettségek összessége az üzletrész, amely a
társaság bejegyzésével keletkezik.
2. Az egyszemélyes társaság a saját üzletrészét nem szerezheti meg.
3. Ha az egyszemélyes társaság az üzletrész felosztása vagy a törzstőke felemelése folytán új tagokkal
egészül ki és így többszemélyessé válik, a tagok kötelesek az alapító okiratot társasági szerződésre
módosítani.
VIII. A törzstőke felemelése, leszállítása
1. A törzstőke felemelésére, leszállítására vonatkozó rendelkezéseket a Polgári Törvénykönyv és a
vonatkozó jogszabályok (Számviteli törvény, Ctv., 22/2006. (V.18.) IM rendelet, stb.) tartalmazzák.
2. Alapító Tag rögzíti, hogy a társaság törzstőkéjének felemelése, vagy leszállítása során a taggyűlés
háromnegyedes többséggel meghozott határozata szükséges.
3. A törzstőke nem szállítható le 3.000.000,- Ft-nál alacsonyabb összegre.
IX. A társaság legfőbb szerve
1. A taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben a tag hozhat döntést és a döntés az ügyvezetéssel
való közléssel válik hatályossá.
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2. A legfőbb szerv hatáskörét a tag gyakorolja.
3. A Ptk-ban foglaltakon túlmenően az alapító kizárólagos hatáskörébe tartoznak a jelen pontban
felsorolt döntéshozatalok.
3.1. a tagok társasági szerződésben foglalt kötelezettségeinek növeléséről, új kötelezettségek
megállapításáról, illetve az egyes tagok külön jogainak csorbításáról
3.2. más gazdasági társaságban való tulajdonszerzésről
3.3. gazdasági társaság alapításáról
3.4. a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyásáról, ideértve az adózott eredmény
nonprofit felhasználását
3.5. az ügyvezető visszahívásáról
3.6. 10 millió forint értékhatár feletti hitelfelvételről, ide nem értve az éven belüli likviditási hitelt
3.7. követelésvásárlásról
3.8. 10 millió forint feletti vagyonértékesítésről
3.9. üzletrész kívülálló részére történő értékesítéséről
3.10. követelés engedményezéséről
3.11. ingyenes vagyonjuttatásról, vagy engedményezésről
3.12. a társaság jogutód nélküli megszűnéséről, átalakulásáról
3.13. a társasági szerződés módosításáról
3.14. a törzstőke felemeléséről, és leszállításáról
3.15. a FEB tagjainak megválasztása, visszahívása, díjazása
3.16. a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása, díjazása
3.17. mindazon ügyek, amelyeket törvény vagy a társasági szerződés/alapító okirat a taggyűlés
kizárólagos hatáskörébe utal.
3.18. A testületi ülésekre, azok nyilvánosságára, gyakoriságára, a határozathozatal módjára és a
nyilvánosságra vonatkozóan a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX
tv. és Cegléd Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzata irányadó, azonban a
képviselő-testület azon üléseire, amely a „Kossuth Művelődési Központ” Nonprofit Kft. bármely
ügyét tárgyalja (mintegy taggyűlésként) az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról valamint
civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvény nyilvánosságra vonatkozó előírásait
kötelezően alkalmazni kell, vagyis az előterjesztések tárgyalása nyilvánosan történik.
3.19. A közhasznú jogállással rendelkező nonprofit közhasznú korlátolt felelősségű egyedüli
tagja kizárólagos hatáskörébe tartozik a Ptk. 3: 188.§ (2) bekezdésében foglaltakon kívül:
a) a társadalmi közös szükséglet kielégítésért felelős szervvel, a közhasznú tevékenység
folytatásának feltételeiről kötött megállapodás,
b) a közhasznúsági jelentés elfogadása,
c) befektetési szabályzat elfogadása, ha végez befektetési tevékenységet,
d) a közhasznú gazdasági társaság belső szabályzatainak elfogadása.
3.20. A döntéshozatalt megelőzően - a megválasztással, illetve kinevezéssel kapcsolatos ügyek
kivételével - a tag köteles a Felügyelő Bizottság, valamint a legfőbb szervnek nem minősülő
képviseleti szerv véleményének megismerésére. A „Kossuth Művelődési Központ” Nonprofit
Kft. működésével és gazdálkodásával összefüggő kérdéskörben az alapító vezető szervének, a
képviselő-testületnek üléseire az ügyvezetőt meg kell hívni. A véleményezési jog gyakorlása az
ügyvezetőt a képviselő-testületi ülésen is megilleti.
3.21 A társaság éves beszámolója és a közhasznúsági jelentés elfogadásról az alapító vezetőszerve,
a képviselő-testület – a számviteli törvényben foglaltak betartásával – köteles gondoskodni. A
számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról a képviselőtestület csak a felügyelő bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.
3.22 A felügyelő bizottságot megillető véleményezési jog gyakorlása képviselő-testületi
ülésen kívül, a felügyelő bizottság ülésén történik: A tag Önkormányzat által hozott
döntések tervezetének véleményezését a felügyelő bizottság elnöke és tagjai a felügyelő
bizottsági ülésen gyakorolják.
3.23. A felügyelő bizottság ülése nyilvános. A felügyelő bizottság egyszerű szótöbbséggel
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hoz döntést.
3.24. A kft. a teljes körű nyilvánosságot biztosítja a Közhasznú szervezetre vonatkozó előírások
szerint. A nyilvánosság az alapítói döntéseket a társaság Szervezeti és Működési Szabályzata
szerint, a társaság honlapján teljes körűen megismerheti.
3.25. Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdéskörben csak az alapító, illetve az alapító
vezető szerve a képviselő-testület hozhat döntést.
X. Nyereség felosztása, a társaság nonprofit jellege, a társaság közhasznú jogállása megszerzésének
feltétele
1. A társaság tevékenységéből származó nyereség - a társaság nonprofit jellegére figyelemmel - nem
osztható fel, hanem az a gazdasági társaság vagyonát gyarapítja, vagy a társaság céljaira fordítandó.
2. Nonprofit gazdasági társaság más társasági formába csak nonprofit jellegének megtartásával
alakulhat át, csak nonprofit gazdasági társasággal egyesülhet, illetve csak nonprofit gazdasági
társaságokká válhat szét.
3. A társaság nem zárja ki, hogy tagján kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból.
4. Az üzletrészhez kapcsolódó vagyoni jogok a társaságot illetik, mivel a társaság működése során
képződött nyereség a gazdasági társaság vagyonát gyarapítja.
5. A társaság vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat
nem veszélyeztetve végzi,
6. A társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezet pártoktól független és azoknak
anyagi támogatást nem nyújt,
7. A társaság befektetési tevékenységet nem végez,
8. A közhasznú jogálláshoz fűződő kedvezményekre való jogosultság időpontja: A társaság a
közhasznú jogálláshoz kapcsolódó kedvezményekre legkorábban a társaság közhasznú jogállásának
megszerzése időpontjától, vagyis a társaság közhasznú jogállású nonprofit társaságként történő
nyilvántartásba vételének időpontjától jogosult.
XI. Az ügyvezető
1. A társaság ügyeinek intézését és a társaság képviseletét az ügyvezető látja el.
2. Az ügyvezető vezető tisztségviselő, a társaság ügyvezetését – a társasággal kötött megállapodása
szerint – munkaviszonyban- láthatja el.
A társaság ügyvezetője 2017. január 1. napjától kezdődően 2020. december 31. napjáig,
Név:
Détári- Lukács Ágnes
Születési név: Lukács Ágnes
szül. hely, idő: Cegléd, 1980. május 23.
anyja neve :
Cseh Éva Mária
adóazonosító: 8414153720
Lakcím:
2700 Cegléd, Malom tér 4.
3. Az ügyvezető önállóan képviseli a társaságot harmadik személyekkel szemben, valamint bíróságok
és más hatóságok előtt. Hasonló módon jogosult a társaság bankszámlája feletti rendelkezésre is.
4. Az ügyvezető gyakorolja a munkáltatói jogot a társaság alkalmazottai felett.
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5. Az ügyvezető nem szerezhet társasági részesedést, és nem lehet vezető tisztségviselő olyan
gazdasági társaságban, amely főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint
az a társaság, amelyben vezető tisztségviselő. Ha az ügyvezető új vezető tisztségviselői megbízást
fogad el, a tisztség elfogadásától számított tizenöt napon belül köteles e tényről értesíteni azokat a
társaságokat, ahol már vezető tisztségviselő vagy felügyelőbizottsági tag.
6. Az ügyvezető és hozzátartozója - a mindennapi élet szokásos ügyletei kivételével - nem köthet
saját nevében vagy saját javára a gazdasági társaság tevékenységi körébe tartozó szerződéseket,
melyek konkurálnának a jelen okirattal alapított gazdasági társaság tevékenységével.
7. Az ügyvezető a társaság tagjairól Tagjegyzéket vezet.
8. A cég gazdasági működőképességének biztosítása érdekében az ügyvezető fő feladatai (a teljesség
igénye nélküli felsorolás szerint):
8.1. a társaság szakmai irányítása
8.2. munkáltatói jogok gyakorlása a társaság munkavállalói felett
8.3. döntés olyan kérdésekben, melyek nem tartoznak a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe
8.4. taggyűlések előkészítése, összehívása, taggyűlés jegyzőkönyvének elkészítése
8.5. Határozatok Könyvének, Tagjegyzéknek a vezetése
8.6. taggyűlés határozatainak végrehajtása
8.7. szakmai stáb teljes körű felállítása, vezetése
8.8. adott projektek vonatkozásában a kivitelezők szükség szerinti pályáztatása, kiválasztása,
8.9. adott projektek vonatkozásában az adott szakmai stáb kizárólagos kijelölése, felállítása,
megbízási, vagy munkaszerződések aláírása, és a projekt ellenőrzése
8.10. éves mérleg és vagyonkimutatás, vagyonleltár
8.11. a társaság könyvelőjével együtt történő előkészítése, és annak a taggyűlés elé terjesztése,
majdan a mérleg közzétételéről való, határidőben történő gondoskodás
8.12. a társaság kommunikációjának koordinálása, kommunikációs feladatok ellátása
9. Az ügyvezető jogosult a szakmai és adminisztrációs munkáinak elvégzésére alkalmazottat
felvenni, akár más társaságnak, vagy egyéni vállalkozónak megbízást adni.
10. Az ügyvezető tisztségéről bármikor lemondhat.
10.1. Ha a társaság működőképessége azt megkívánja, úgy a lemondás csak a bejelentéstől
számított 60 napon belül válik hatályossá, kivéve, ha a gazdasági társaság az új ügyvezetőt
korábban már megválasztja.
10.2. A lemondás hatályossá válásáig az ügyvezető a halaszthatatlan döntések meghozatalában
és intézkedések megtételében köteles közreműködni.
11. Az ügyvezetőt tevékenységéért díjazás illeti meg.
12.1. Az ügyvezetőre vonatkozó összeférhetetlenségei szabályok a Ptk 3:115 § (1) és 2011. évi
CLXXV tv. 38-39 § Nem lehet gazdasági társaság vezető tisztségviselője az, akit
bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett
előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesült.
(2) Akit jogerős bírói ítélettel a vezető tisztség gyakorlásától eltiltottak, e tilalom hatálya alatt
nem lehet vezető tisztségviselő. Akit valamely más foglalkozástól jogerős bírói ítélettel
eltiltottak, az ítélet hatálya alatt az abban megjelölt tevékenységet főtevékenységként folytató
gazdasági társaságban nem lehet vezető tisztségviselő.
(3) A gazdasági társaságnak megszüntetési eljárás során való törlését követő két évig nem lehet
más gazdasági társaság vezető tisztségviselője az a személy, aki a törlést megelőző naptári
évben a gazdasági társaságnál vezető tisztségviselő volt.
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12.2. A döntéshozó szerv, valamint az ügyvezető szerv határozathozatalában nem vehet részt az a
személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján
a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.
Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társaság által tagjának, a
tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.
Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki
a) a döntéshozó szerv, illetve az ügyvezető szerv elnöke vagy tagja (ide nem értve a társaság
döntéshozó szervének azon tagjait, akik tisztséget nem töltenek be),
b) a közhasznú szervezettel e megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha a jogszabály
másképp nem rendelkezik,
c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásból részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül
igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társaság által tagjának a tagsági jogviszony
alapján a létesítő okiratban foglaltaknak megfelelően nyújtott cél szerinti juttatást-, illetve
d) az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.
A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet
vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető
tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -,
a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adóés vámtartozását nem egyenlítette ki,
b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,
c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletzárás intézkedést alkalmazott, vagy
üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint
felfüggesztette vagy törölte.
A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú
szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú
szervezetnél is betölt.
XII. Cégjegyzés
1. A társaság cégjegyzésére az ügyvezető a hitelesített címpéldányban, vagy az okiratszerkesztő
ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintán megjelölt módon önállóan jogosult úgy, hogy az előírt,
előnyomott, vagy nyomtatott cégnév alá a nevét aláírja.
2. Az önálló cégjegyzésre a társaság ügyvezetője jogosult.

XIII. Felügyelőbizottság
1. A társaságnál 3 tagú Felügyelőbizottság működik.
2. A Társaságot alapító tagok a társaság Felügyelőbizottsága tagjaivá az alábbi tagokat határozott
időtartamra, 2017. január 1. napjától 2019. december 31. napjáig választják meg.
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A Felügyelőbizottság tagjai:
2.1. Név:
Bobál István
Születési név: Bobál István
Született:
Sajószentpéter, 1959.11.09.
Anyja neve : Kovács Piroska
Lakcíme:
2700 Cegléd, Gereblye utca 12.
2.2. Név :
Tánczos Tibor
Születési név: Tánczos Tibor
Született:
Abony, 1955. április 02.
Anyja neve : Szőke Ilona
Lakcíme:
2700 Cegléd, Mező utca 10.
2.3. Név:
Andó Gábor
Születési név: Andó Gábor
Született:
Salgótarján, 1976. július 28.
Anyja neve: Szűcs Magdolna
Lakcíme:
2700 Cegléd, Malom utca 33. fsz.2.
3. A Felügyelőbizottság feladata az ügyvezetés ellenőrzése a társaság érdekeinek megóvása
érdekében.
4. A felügyelőbizottság ügyrendjét maga állapítja meg, és azt a gazdasági társaság legfőbb szerve
hagyja jóvá.
5. A felügyelőbizottság saját tagjai közül választ elnököt.
6. A felügyelő bizottság évente legalább egyszer ülésezik.
7. Ha a felügyelőbizottság tagjainak száma a létesítő okiratban megállapított szám alá csökken, az
ügyvezetés a felügyelőbizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles
összehívni a legfőbb szerv ülését, vagy ülés tartása nélküli határozathozatalt kezdeményezni az új
Felügyelő Bizottsági tagok választása érdekében.
8. Nem lehet a felügyelőbizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró
ok áll fenn, továbbá aki, vagy akinek a hozzátartozója a jogi személy vezető tisztségviselője.
9. A felügyelőbizottság feladat és hatásköre:
9.1. a társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthet,
9.2. a vezető tisztségviselőktől és a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet,
9.3. a Társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit
megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja
9.4. a taggyűlés elé kerülő előterjesztéseket köteles megvizsgálni és ezekkel kapcsolatos
álláspontját ismertetni.
9.5. a számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról a Társaság
legfőbb szerve részére írásbeli jelentést készít.
10. Ha a felügyelő bizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, a társasági
szerződésbe, a taggyűlés határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a Társaság érdekeit,
jogosult összehívni a Társaság taggyűlésének rendkívüli ülését és javaslatot tesz annak napirendjére.
11. A felügyelő bizottság tagjai a társaság legfőbb szervének ülésen tanácskozási joggal vesznek
részt.
XIV. A társaság állandó könyvvizsgálója
1. Alapító által választott állandó könyvvizsgáló feladata, hogy a könyvvizsgálatot szabályszerűen
elvégezze, és ennek alapján független könyvvizsgálói jelentésben foglaljon állást arról, hogy a
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gazdasági társaság beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak és megbízható, valós képet ad-e a
társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, működésének gazdasági eredményeiről.
2. A társaság taggyűlése a társaság állandó könyvvizsgálójául 2017. január 1. napjától 2020.
december 31. napjáig tartó időtartamra kijelöli:
2.1. A társaság könyvvizsgálója:
Cégnév:
GMB Holding Pénzügyi Szolgáltató Kft.
Cégjegyzékszám:
01-09-731880
Székhely:
1097 Budapest, Vaskapu u. 1/a. 2.em.1.
2.2. A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve:
Név:
Gulyás Csaba okleveles könyvvizsgáló
Bejegyzési száma: MKVK 001919
Kamarai nyilvántartási száma: MKVK 007120
Lakcím:
5100 Jászberény, Bimbó u. 12.
3. Az állandó könyvvizsgáló nem nyújthat a gazdasági társaság részére olyan szolgáltatást és nem
alakíthat ki olyan együttműködést az ügyvezetéssel, amely könyvvizsgálói feladatának független és
tárgyilagos ellátását veszélyezteti.
4. Az állandó könyvvizsgáló a társaság legfőbb szervének a társaság beszámolóját tárgyaló ülésére
meg kell hívni. A könyvvizsgáló ezen az ülésen köteles reszt venni, de távolmaradása az ülés
megtartását nem akadályozza.
5. A könyvvizsgáló a felügyelőbizottság ülésén tanácskozási joggal részt vehet, a felügyelőbizottság
felhívása esetén a könyvvizsgáló a felügyelőbizottság ülésén köteles részt venni. A felügyelőbizottság
köteles napirendre tűzni a könyvvizsgáló által megtárgyalásra javasolt ügyeket.
XV. A társaság megszűnése, átalakulása
1. A társaság megszűnésének, átalakulásának elhatározásához az Alapító határozata szükséges.
2. A gazdasági társaság a cégjegyzékből való törléssel szűnik meg.
3. Nonprofit gazdasági társaság más társasági formába csak nonprofit jellegének megtartásával
alakulhat át.
4. A társaság jogutód nélkül megszűnik, ha
4.1. határozott időre jött létre és a meghatározott időtartam eltelt;
4.2. megszűnése meghatározott feltétel bekövetkezéséhez kötött és e feltétel bekövetkezett;
4.3. a tagok kimondják megszűnését; vagy
4.4. az arra jogosult szerv megszűnteti
feltéve mindegyik esetben, hogy a jogi személy vagyoni viszonyainak lezárására irányuló
megfelelő eljárás lefolytatását követően a bíróság a jogi személyt a nyilvántartásból törli.
5. A társaság jogutód nélkül történő megszűnése esetén a társaság tagjai részére a tartozások
kiegyenlítését követően csak a megszűnés időpontjában meglévő törzsbetétek arányának figyelembe
vételével adható ki a tag részére az általa befizetett törzsbetét, az ezt meghaladó vagyon a társasági
szerződésben meghatározott gazdaságfejlesztési célok elősegítésére fordítandó.
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XVI. Egyéb rendelkezések
1. Azokban az esetekben, amikor a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) a
társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének a
Cégközlönyben tesz eleget.
2. A jelen társasági szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.
3. A társaság Alapítója köteles Szabályzatot alkotni a vezető tisztségviselők, felügyelő bizottsági
tagok, a vezető állású munkavállalók javadalmazása, valamint a jogviszonyuk megszűnése esetére
biztosított juttatások módjának, mértékének elveiről, annak rendszeréről. A Szabályzatot az
elfogadástól számított 30 napon belül a cégiratok közé letétbe kell helyezni.
4. A jelen okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. V.tv., az
egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról
szóló 2011. évi CLXXV tv. rendelkezéseit kell alkalmazni.
5. A társaság alapítója megbízza Dr. Mocsai Zoltán ügyvédet (székhely: 2700 Cegléd, Rákóczi út 2627.) ezen társasági szerződés módosításával, ellenjegyzésével és az illetékes Cégbíróság előtti
eljárásban a társaság jogi képviseletének ellátásával.

Cegléd, 2017.december 14.
………………………………….
Cegléd Város Önkormányzata alapító
képv.: Takáts László polgármester
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