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Tisztelt Képviselőtestület! 

A 2009. évi CXXII. Törvény rendelkezésének megfelelően a Kőbányai Média és Kulturális 
Nonprifit Kft felügyelő bizottsága tagjainak számát módosítani szükséges a jelenlegi 5 főről 3 
főre. 
Tekintettel a törvény fentebb idézett rendelkezéseire, a jelenlegi felügyelő bizottsági tagok 
visszahívásával egyidejűleg, három fő felügyelő bizottsági tag megválasztása szükséges. 

Ennek megfelelően javasoljuk az Alapító Okirat módosítását a következő képpen. 

l.,A Társaságnál működő Felügyelő Bizottság a továbbiakban 3. tagból áll. 

így az Alapító Okirat 13.1. pontja helyébe a következő szöveg lép: 

A nonprofit korlátolt felelősségű társaságnál Felügyelő Bizottság létrehozása kötelező. Ha a 
Felügyelő Bizottság a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről kötött szerződés 
megszegését észleli, köteles haladéktalanul értesíteni az alapítót, és a szükséges intézkedések 
meghozatalát kezdeményezni. 

A társaság három tagból álló Felügyelő Bizottságát az alapító tag jelöli ki. 

A felügyelő Bizottság tagjai: 

Egyebekben az alapító okirat szövege változatlan. 

A fent említett törvény 5.§ (3) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik: 

5. £ (3) A köztulajdonban álló gazdasági társasás lesfőbb szerve e törvény és más 
jogszabályok keretei között köteles szabályzatot alkotni a vezető tisztségviselők, 
felügyelőbizottsági tagok, valamint az Mt. 188. £ (1) bekezdése vagy 188/A. § (1) bekezdése 
hatálya alá eső munkavállalók javadalmazása, valamint a jogviszony megszűnése esetére 
biztosított juttatások módjának, mértékének elveiről, annak rendszeréről. A szabályzatot az 
elfogadásától számított harminc napon belül a cégiratok közé letétbe kell helyezni. 

A Javadalmazási Szabályzat tervezete a jelen előterjesztés mellékletét képezi. 

Kőbányai Média és Kulturális 
Nonprofit Kft 



Az előterjesztést Jogi Bizottság megtárgyalja, álláspontjukat a testületi ülésen ismertetik. 

Határozati javaslatok 

LBudapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete, mint Alapító a 
Kőbányai Média és Kulturális Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsági tagjainak számát 3 főben 
állapítja meg. 
2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete, mint Alapító a 
Kőbányai Média és Kulturális Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsági tagjait visszahívja, és a 
Felügyelő Bizottság tagjává megválasztja az alábbi három személyt: 

3. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete, mint Alapító a 
Kőbányai Média és Kulturális Nonprofit Kft. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
Alapító Okiratát elfogadja. 
4. Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselőtestülete a Kőbányai 
Média és Kulturális Nonprofit Kft. vezető tisztségviselői és felügyelő bizottsági tagjai 
javadalmazásáról szóló szabályzatát elfogadja, egyidejűleg kötelezi a társaság vezető 
tisztségviselőjét, hogy a Szabályzatnak a cégiratok közé történő elhelyezése érdekében a 
szükséges intézkedéseket tegye meg. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős: Győrffy László ügyvezető 
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ALAPÍTÓ OKIRAT 

Nonprofít Korlátolt Felelősségű 
Társaság alapítására 

Egységes szerkezetben 

A Budapest Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő Testülete mint alapító 
határozata alapján a Kőbányai Média 
Kulturális Közhasznú Társaság a 
társaságokról szóló 2006 évi IV. törvény 
rendelkezései szerint valamint a 
közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi 
CLVI. törvényekben (Kszt.) foglaltak 
alapján nonprofít korlátolt felelősségű 
társaságként működik tovább a jelen 
alapító okiratban meghatározottak 
szerint. 

A társaság cégneve: Kőbányai Média és 
Kulturális Nonprofít Korlátolt 
Felelősségű Társaság 

A társaság önálló jogi személy. 

2. A társaság székhelye: 1105. Budapest, 
Elődu. 1. 

A társaság működési területe: Magyar 
Köztársaság 

3. A társaság alapítója 

Budapest Főváros, X. Kerület Kőbányai 
Önkormányzat 
(1102. Budapest, Szent László tér 29.) 

4. A társaság tevékenységi körei a 
következők: 

A Társaság a közhasznú szervezetekről 
szóló 1997. évi CLVI. törvény 4. §-ában 
előírtaknak megfelelve közhasznú 
szervezet. 
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A Társaság a közhasznú szervezetekről 
szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. §-ában 
foglaltak közül az alábbiakban 
meghatározott közhasznú tevékenységeket 
látja el: 

a 4. alpont szerinti: nevelés és oktatás, 
képességfejlesztés, ismeretterjesztés, 
az 5. alpont szerinti: kulturális 
tevékenység, 
a 6. alpont szerinti: kulturális örökség 
megóvása, 

A társaság a fentiek szerint megjelölt 
tevékenységi körben nem lát el olyan 
tevékenységet, melyet törvény vagy törvény 
felhatalmazás alapján más jogszabály olyan 
közfeladatnak minősítene, melynek 
ellátásáról a helyi önkormányzat köteles 
gondoskodni. A nonprofit korlátolt 
felelősségű társaság tevékenysége nem 
érinti az alapító önkormányzat közfeladatok 
ellátására vonatkozó jogszabályban előírt 
kötelezettségét, a nonprofit korlátolt 
felelősségű társaság saját maga közvetlenül 
állami vagy helyi önkormányzati 
közfeladatot nem láthat el. 

4.3 Cél szerinti tevékenységek 

Máshova nem sorolt egyéb közösségi, 
társadalmi tevékenység (Főtevékenység) 
Nyomás (kivéve: napilap) 
Nyomdai előkészítő tevékenység 
Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás 
Egyéb kiadói tevékenység 
Film-, videó-, televízióműsor gyártás 
Film-, videogyártás, televíziós 
műsorfelvétel utómunkálatai 
Filmvetítés 
Hangfelvétel készítése, kiadása 
Televízióműsor összeállítása, szolgáltatása 
Egyéb foglalás 
Sport, szabadidős képzés 
Kulturális képzés 
M. n. s. egyéb oktatás 
Előadó-művészet 
Előadó művészetet kiegészítő tevékenység 
Alkotóművészet 
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4.4. Gazdasági tevékenységek 

M. n. s. egyéb információs szolgáltatás 
Reklámügynöki tevékenység 
Médiareklám 
Divat-, formatervezés 
M. n. s. egyéb szakmai, tudományos, 
műszaki tevékenység 
Konferencia, kereskedelmi bemutató 
szervezése 

A társaság közhasznú tevékenységét az 
alapító jóváhagyásával a Cégbíróság 
nyilvántartásába vételével kezdi meg. 

A társaságnak a cél szerinti 
tevékenységéből, illetve a vállalkozási 
tevékenységéből származó bevételeit és 
ráfordításait elkülönítetten kell 
nyilvántartani. A nyilvántartás további 
szabályait a Khtv. 18. §-a részletezi. 

5. Feladatellátás 
A feladatellátást részletesen meghatározza 
az alapító, mint társadalmi közös 
szükségletek kielégítéséért felelős szerv és a 
társaság között, a közhasznú tevékenység 
folytatásának feltételeiről a társaság 
cégbejegyzését követő 30 napon belül 
megkötésre kerülő feladat ellátási 
(támogatási) megállapodás. A megállapodás 
nyilvános, annak tartalmába bármely érintett 
személy betekinthet. 

A társaság tevékenységének és 
gazdálkodásának legfontosabb adatait 
nyilvánosságra hozza a kerületi Kőbányai 
Hírek c. lap útján. 

A társaság vállalkozási tevékenységet csak 
közhasznú céljainak megvalósítása 
érdekében, azokat nem veszélyeztetve 
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végez. A Társaság az 1997. évi CLVI. 
törvény 17. §-ában megjelölt befektetési 
tevékenységet nem folytat. 

6. A társaság időtartama és üzleti éve: 
A társaság határozatlan időre alakul. A 
társaság üzleti éve megegyezik a naptári 
évvel. 

11. A társaság szervezete, az alapító 
hatásköre: 

A társaság legfőbb döntéshozó szerve az 
alapító, melynek vezető szerve dönt a Gt. 
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nem folytat, a választásokon országgyűlési 
és önkormányzati képviselőjelöltet nem 
állíthat és nem is támogathat. A Társaság 
szervezete pártoktól független, azoknak 
anyagi támogatást nem nyújt és azoktól 
anyagi támogatást nem fogad el. 

5.5. A Társaság közhasznú szolgáltatásaiból 
bárki részesülhet. 
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7. A társaság törzstőkéje: 
A társaság törzstőkéje: 3.000.000-Ft, azaz 
hárommillió forint, teljes egészében 
pénzbeli hozzájárulásból áll. 

8. Az alapító tag törzsbetétje, a törzsbetét 
rendelkezésre bocsátásának módja: 
Az alapító törzsbetéte 3.000.000-Ft, azaz 
hárommillió forint, melyet az alapító tag 
teljes egészében a társaság rendelkezésére 
bocsátott. 

9. A tag üzletrésze: 
A tagnak egy üzletrésze van, melynek 
induló értéke azonos a tag törzsbetétjének 
összegével. 
10. A nyereségfelosztás tilalma: 
A Társaság tevékenységéből származó 
nyereség nem oszthat fel, hanem azt a 
közhasznú tevékenységbe kell 
visszaforgatni. 
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szerint a taggyűlés hatáskörébe tartozó 
kérdésekben. 

Az alapító kizárólagos hatáskört gyakorol az 
alábbi kérdésekben: 
- Számviteli Törvény szerinti beszámoló 
elfogadása, ideértve az adózott eredmény 
felhasználásáról szóló döntést 
- Közhasznúsági jelentés elfogadása 
- törzstőke felemelése, leszállítása 
- Ügyvezető(k) választása, visszahívása, 
díjazásuk megállapítása, 

Az ügyvezető(k) tekintetében a 
munkáltatói jog gyakorlása, 

Olyan szerződés megkötésének 
jóváhagyása, amelyet a Társaság saját 
tagjával, ügyvezetőjével, vagy azok közeli 
hozzátartozójával (Ptk. 685.§b)pont) köt, 
- A felügyelő bizottság tagjainak és a 
könyvvizsgálónak a megválasztása, 
visszahívása és díjazásuk megállapítása, 

Az alapító kizárólagos hatáskörébe 
tartozik az olyan szerződés jóváhagyása, 
amelyet a társaság a társadalmi közös 
szükséglet kielégítéséért felelős szervvel köt 
a közhasznú tevékenység folytatásának 
feltételeiről., 
- A cégbejegyzést megelőzően a társaság 
nevében kötött szerződések jóváhagyása, 
- Az alapításért felelős tag az ügyvezető(k) 
és a felügyelő bizottsági tagok ellen 
kártérítési igény érvényesítése, továbbá 
intézkedés az ügyvezetője ellen indított 
perekben a társaság képviseletéről, 
-az alapító okirat módosítása, 
- a társaság megszűnésének, átalakulásának, 
egyesülésének és szétválásának 
elhatározása, valamint más gazdasági 
társaság alapításáról, illetve működő 
társaságba tagként való belépésről történő 
döntés, azzal, hogy a nonprofit korlátolt 
felelősségű társaság gazdasági társasággá 
nem alakulhat át, csak nonprofit korlátolt 
felelősségű társasággal egyesülhet, illetve 
csak nonprofit korlátolt felelősségű 
társaságokká válhat szét. Az egyesülésre, 
illetve szétválásra a gazdasági társaságokra 
vonatkozó törvény rendelkezéseit 
megfelelően alkalmazni kell. 
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Az alapítói jogokat az Alapító, Budapest 
Kőbányai Önkormányzat Képviselőtestülete 
gyakorolja. Az Alapító döntését írásban 
köteles meghozni és köteles cégszerűen 
aláírni illetve közokiratba vagy teljes 
bizonyító erejű magánokiratba foglalni. 
Cégszerű aláírásnak az alapító részéről azt 
az aláírási formát kell tekinteni, melyet a 
Budapest Kőbányai Önkormányzat 
Szervezeti és Működési Szabályzata előír. 
Ennek alapján az önálló képviseletre 
jogosult polgármester Verbai Lajos 
aláírásához az Önkormányzat jegyzőjének 
Dr. Neszteli Istvánnak az ellenjegyzése 
szükséges. 

Tekintettel arra, hogy az Alapító az 1990. 
évi LXV. törvény alapján létrehozott helyi 
önkormányzat, ezért a vonatkozó 
jogszabályok szerint testületi ülésről és 
határozatairól jogszabályi előírás folytán 
köteles olyan nyilvántartást vezetni, 
melyből a döntések (határozatok) tartama, 
időpontja, hatálya, illetve a döntést 
támogatók és ellenzők számaránya, továbbá 
- ha nem titkos szavazással hozták a 
határozatot - a személyük is megállapítható. 
Az alapító tag a döntéshozatalt megelőzően 
köteles a Felügyelő Bizottság valamint az 
Ügyvezető véleményének megismerése 
érdekében ülést összehívni vagy írásos 
véleményüket beszerezni. Az írásos 
vélemények, illetve az ülésről készült 
jegyzőkönyvek nyilvánosak. 
Az alapító a nonprofit korlátolt felelősségű 
társaság működésével és gazdálkodásával 
kapcsolatos kérdésekben az alapító vezető 
szervének üléseire köteles a Felügyelő 
Bizottság elnökét és tagjait, valamint az 
Ügyvezetőt — tanácskozási joggal -
meghívni és lehetőséget biztosítani 
véleményük kifejtésére a döntéshozatalt 
megelőzően. 
A Felügyelő Bizottság elnökét és tagjait 
valamint az Ügyvezetőt az alapító vezető 
szervének ülésére - a napirend egyidejű 
közlésével - az alapító köteles meghívni, a 
meghívó küldése és az ülés kitűzött napja 
között legalább 15 napnak 
kell eltelnie. A meghívóhoz mellékelni kell 
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a vonatkozó írásbeli előterjesztéseket. 
A Felügyelő Bizottság valamint az 
Ügyvezető véleményének megismerése 
érdekében az alapító ülés összehívása nélkül 
is eljárhat. Ebben az esetben a 
véleményeket, a döntéshozatalt megelőzően 
írásban kell beszerezni az érintettektől. A 
vélemények beszerzését az alapító írásban, 
tértivevényes levélben kezdeményezi, 
határozati javaslatának az érintettek részére 
írásban történő megküldésével. 
A véleményezésre jogosultak a határozati 
javaslat kézhezvételét követő 15 napon 
belül kötelesek írásban véleményt 
nyilvánítani, és azt az alapítónak 
megküldeni. 
A Felügyelő Bizottság valamint az 
Ügyvezető köteles véleményezési jogkörét 
ülés összehívása esetén, az ülésen, ennek 
hiányában pedig, az alapító értesítése 
alapján, írásban gyakorolni. A 
véleményeket az alapító vezető szervének 
ülése elé kell terjeszteni, a véleményezett 
ügyre vonatkozó napirendi ponttal 
egyidejűleg. Az alapító vezető szerve a 
Felügyelő Bizottság, valamint az Ügyvezető 
véleményének ismerete nélkül nem hozhat 
érvényes határozatot. 
Az Ügyvezető - az alapító képviseletére 
jogosult szerv, illetve személy - előzetes 
egyeztetésével - nonprofit korlátolt 
felelősségű társaság tevékenységével és 
gazdálkodásával kapcsolatban köteles a 
döntéshozatal előtt nyilvánosság biztosítása 
érdekében - a szolgáltatást igénybe vevői 
körét olyan határidővel értesíteni, amellyel a 
nyilvánosság nem hiúsítható meg. 
A nonprofit társaság tevékenységével és 
gazdálkodásával kapcsolatos alapítói 
döntések nyilvánosságának 

ítása kötelező. Ezért minden olyan 
kérdéskörben, amely a nonprofit korlátolt 
felelősségű társaság működésével és 
gazdálkodásával (összehívásról szóló 
meghívók, vezető szerv olyan döntései, 
melyek a szolgáltatások igénybe vevőit 
érintik, az éves beszámolók, a közhasznú 
szervezet által nyújtott cél szerinti 
juttatások, stb.) kapcsolatos, az alapító 
vezető szerve döntéshozatal során a 
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nyilvánosságot nem zárhatja ki. 
Az alapító vezető szervének Társaságot 
érintő határozathozatalában nem vehet részt 
az a személy, aki vagy akinek közeli 
hozzátartozója (Ptk. 685.§.b.), élettársa a 
határozat alapján kötelezettség vagy 
felelősség alól mentesül, vagy bármilyen 
más előnyben részesül, illetve a 
megkötendő jogügyletben egyébként 
érdekelt. Nem minősül előnynek a Társaság 
cél szerinti juttatásai keretében a bárki által 
megkötés nélkül igénybe vehető nem 
pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi 
szervezet tagjának, a tagsági jogviszony 
alapján nyújtott, létesítő okiratának 
megfelelő cél szerinti juttatás. 
Az alapító vezető szerve a nonprofit 
korlátolt felelősségű társaság működésével 
kapcsolatos ülésekről köteles jegyzőkönyvet 
készíteni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia 
kell a vezető szerv üléseinek helyét és 
idejét, a jelenlevőket, és az általuk képviselt 
szavazati jog mértékét, amelyből a döntést 
támogatók és ellenzők számaránya és 
személye megállapítható. 
Az ülések határozatai a meghozataluktól 
számított 30 napon postai úton, igazolható 
módon kell közölni az érintettekkel, és ezzel 
egyidejűleg a társaság székhelyén található 
nyilvános hirdetőtáblán is ki kell 
függeszteni 

bb 30 napra a meghozott határozatok 
szövegét. Ennél rövidebb határidőt akkor 
köteles az alapító teljesíteni, amennyiben 
azt a hozott határozat jellege megköveteli. 
Az alapító köteles hirdetményeire 
vonatkozó hirdetőtáblát biztosítani egyrészt 
az alapító, másrészt külön a nonprofit 
korlátolt felelősségű társaság székhelyén, 
legkésőbb a nonprofit korlátolt felelősségű 
társaság bejegyző végzésének 
kézhezvételekor. Az alapító valamennyi a 
társaságot érintő döntését a „Kőbányai 
Hírek" című lapban közzé kell tenni. 
A nonprofit korlátolt felelősségű társaság 
működésével kapcsolatban keletkezett 
iratokban a társaság ügyvezetőjével történt 
előzetes egyeztetés alapján, munkaidőben 
bárki betekinthet, és saját költségére 
másolatot készíthet. A keletkezett iratokba 
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történő betekintés iránti kérelem történhet 
rövid úton, telefonon, írásban, telefaxon 
vagy e-mail-en. Az alapító a betekintést 
kérő kérelmét, a kérelem tudomására 
jutásától számított 3. munkanapig köteles 
teljesíteni. Az ügyvezető akadályoztatása 
esetén, a betekintési kérelmek teljesítése 
érdekében, köteles helyettesről 
gondoskodni. 
A társaság éves beszámolója, a közhasznú 

jelentés, és a társadalmi közös szükséglet 
kielégítéséért felelős szervvel kötött 
megállapodás megtekinthető a 11.12 
pontban meghatározott feltételekkel. A 
tagság éves beszámolója megtekinthető a 
társaság székhelye szerint illetékes 
cégbíróságon is. 
A nonprofit társaság tevékenységével és 
gazdálkodásával kapcsolatos ülésekről, a 
szolgáltatás igénybe vevőit értesíteni kell. 
Az értesítési határidők megegyeznek az 
alapító vezető szerve ülése összehívásának 
rendjével. A szolgáltatás igénybevevői köre 
Budapest X. kerülete (Kőbánya) területére 
korlátozódik. Egyebekben a megjelölt 
kedvezményezetti kör semmilyen más 
feltétellel nem zárt és nem korlátozott. 

A szolgáltatás igénybevétele módjának 
közlése történhet közvetlenül a szolgáltatás 
igényvevőjének megkeresésével, illetve 
hirdetőtáblán, a hozott határozat jellegétől 
függően. 

12. Ügyvezetés, képviselet, cégjegyzés 
módja: 
A társaság ügyvezetője: Győrffy László 
(anyja neve: Klettner Mária, 1104. 
Budapest, Noszlopy u. 41/E. szám alatti 
lakos). Az alapító az első ügyvezető 
megbízatását 2009. március 1. napjától 
2010. december 31. napjáig fenntartja. 
Az ügyvezető a nonprofit korlátolt 
felelősségű társaság ügyvezetését az ilyen 
tisztséget betöltő személytől elvárható 
fokozott gondossággal a nonprofit korlátolt 
felelősségű társaság érdekeinek 
elsődlegessége alapján köteles eljárni. 
Az ügyvezető a polgári jog általános 
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tisztséget betöltő személytől elvárható 
fokozott gondossággal a nonprofit korlátolt 
felelősségű társaság érdekeinek 
elsődlegessége alapján köteles eljárni. 
Az ügyvezető a polgári jog általános 



szabályai szerint felel a gazdasági 
társasággal szemben a jogszabályok , az 
alapító okirat illetve az alapító vezető szerve 
által hozott határozatok illetve ügyvezetési 
kötelezettségei felróható megszegésével a 
társaságnak okozott károkért. 
Az Alapító csak abban az esetben és olyan 
körben vonhatja el az ügyvezetőnek az 
ügyvezetés körébe eső hatáskörét, 
amennyiben azt az alapító okirat lehetővé 
teszi. Az Alapító jelen alapító okiratban 

almazza az ügyvezetőt adománygyűjtésre, 
amelyről külön írásbeli szerződést is köthet. 

Ügyvezető tisztségviselői feladatát csak 
személyesen láthatja el, képviseletnek nincs 
helye. 
Az ügyvezető önállóan jogosult képviselni a 
nonprofit társaságot bíróság és más 
hatóságok előtt, valamint harmadik 
személyekkel szemben. 
12.6. A társaság dolgozói tekintetében a 
munkáltatói jogokat az ügyvezető 
gyakorolja. 
A cégjegyzés módja: A társaság 
cégjegyzése akként történik, hogy kézzel, 
vagy géppel előírt, előnyomott illetve 
nyomtatott cégnév alá az ügyvezető 
önállóan írja alá a nevét olyan formában, 
ahogy azt a hiteles cégaláírási nyilatkozat 
tartalmazza. 
Az ügyvezető minden üzleti év végén a 
jogszabályoknak megfelelő módon 
határidőn belül elkészítteti a társaság éves 
mérlegét, nyereség illetve veszteség 
kimutatását, és ezeket az alapító elé 
terjeszti. Gondoskodik a társaság üzleti 
könyveinek, valamint a Tagjegyzéknek a 
szabályszerű vezetéséről. 
Ugyanazon személy nem lehet egyidejűleg a 
nonprofit társaság és az alapító 
ügyvezetője, illetve képviseletre jogosultja, 
felügyelő bizottságának elnöke vagy tagja. 
Egy személy legfeljebb három nonprofit, 
vagy más gazdasági társaságnál választható 
meg ügyvezetővé. A megválasztott személy 
az új tisztsége elfogadásától számított 15 
napon belül azokat a társaságokat, 
amelyeknél már ügyvezető, írásban 
tájékoztatni köteles. 
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Nem lehet gazdasági, illetve nonprofit 
társaság vezető tisztségviselője az, akit 
bűncselekmény elkövetése miatt 

isen szabadságvesztés-büntetésre ítéltek, amíg 
a büntetett előélethez fűződő hátrányos 
jogkövetkezmények alól nem mentesült. 

Akit jogerős bírósági 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 fő tevékenységként 
folytató gazdasági társaságban nem lehet 
vezető tisztségviselő. 
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A nonprofit illetve más gazdasági 
társaságnak megszüntetési eljárás során való 
törlését követő két évig nem lehet más 
nonprofit illetve gazdasági társaság 
vezetője az személy aki a törlést megelőző 
naptári évben a gazdasági társaságnál vezető 
tisztségviselő volt. 

Az ügyvezető és azok közeli hozzátartozója 
(Ptk. 685.§.b. pont) nem köthet a saját 
nevében vagy javára a gazdasági, illetve 
nonprofit korlátolt felelősségű társaság 
tevékenységi körébe tartozó ügyleteket, 
kivéve, ha ezt a társasági szerződés (alapító 
okirat, alapszabály) kifejezetten megengedi. 
A gazdasági társaság ügyvezetője és közeli 
hozzátartozója (Ptk. 685. §. B. pont) 
ugyanannál a társaságnál a felügyelő 
bizottság tagjává nem választható meg. 
Közhasznú szervezet az ügyvezetőt, valamit 
e személy hozzátartozóját - a bárki által 
megkötés nélkül igénybe vehető 
szolgáltatások kivételével - cél szerinti 
juttatásban nem részesítheti. 

13. Felügyelő Bizottság: 
A nonprofit korlátolt felelősségű társaságnál 
Felügyelő Bizottság létrehozása kötelező. 
Ha a Felügyelő Bizottság a közhasznú 
tevékenység folytatásának feltételeiről 
kötött szerződés megszegését észleli, 
köteles haladéktalanul értesíteni az alapítót, 
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és a szükséges intézkedések meghozatalát és a szükséges intézkedések meghozatalát 
kezdeményezni. kezdeményezni. 

A társaság három -öt tagból álló Felügyelő A társaság három tagból álló Felügyelő 
Bizottságát az alapító tag jelöli ki. Bizottságát az alapító tag jelöli ki. 

A felügyelő Bizottság tagjai: 

Gál Judit ( an: Szekrényesi Róza , Budapest 
1106 Tárna u.4.3.108.) 
Kiss Gergely ( an: Káinoki Mária , lakcim: 
Budapest 1105. Ihász u. 15.) 
Mészáros Ferenc ( an: Krajcsir Erzsébet , 
1108 Üllői u.120-122) 

A megbízatás kezdő időpontja : 2007 
február 15. 
Megbízatás vége : 2010 december 31. 

A felügyelő Bizottság tagjai: 

Földi Lajos ( an: Ringer Julianna, 1102. 
Budapest, Endre u. 7. HI/2 ) 
A megbízatás kezdő időpontja : 2007 június 
28. 
Megbízatás vége : 2010 december 31. 

Sándor Zoltán (an: Gluchák Margit, 1188 
Budapest, Lea u. 25/B.) 
A megbízatás kezdő időpontja: 2009. 
március 19. 
Megbízatás vége: 2010. december 31. 

Nem lehet Felügyelő Bizottság elnöke, vagy 
tagja, aki: 
-az alapító vezető szervének elnöke vagy 
tagja 
-a közhasznú szervezettel a megbízatásán 
kívül, más tevékenység kifejtésére irányuló 
munkaviszonyban, vagy munkavégzésre 
irányuló egyéb viszonyban áll, ha 
jogszabály másképp nem rendelkezik 

Nem lehet Felügyelő Bizottság elnöke, vagy 
tagja, aki: 
-az alapító vezető szervének elnöke vagy 
tagja 
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kívül, más tevékenység kifejtésére irányuló 
munkaviszonyban, vagy munkavégzésre 
irányuló egyéb viszonyban áll, ha 
jogszabály másképp nem rendelkezik 

-az a.) és b.) pontban meghatározott 
személyek hozzátartozója 
Nem lehet a társaság felügyelő 
bizottságának tagja az a személy, aki olyan, 
két éven belül legalább egy évig - amely az 
adózás rendjéről szóló törvény szerinti 
köztartozását nem egyenlítette ki. A 
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köztartozását nem egyenlítette ki. A 



tisztségviselőnek jelölt személy köteles 
valamennyi érintett közhasznú szervezetet 
előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen 
tisztséget egyidejűleg más szervezetnél is 
betölt. A Felügyelő Bizottság 
megbízatásának időtartama 4 évre szól. A 
Felügyelő Bizottság testületként jár el, 
ügyrendjét maga állapítja meg a Khtv. 11. 
§-a szerint, melyet az alapító hagy jóvá. A 
Felügyelő Bizottság tagjai maguk közül 
elnököt választanak. 

A Felügyelő Bizottság tagjai személyesen 
kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. 

A Felügyelő Bizottság tagját - e 
minőségben - a társaság alapítója, illetve 
munkáltatója nem utasíthatja. 
A Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai az 
alapító szervének ülésén - tanácskozási 
joggal - részt vesznek. 
Ha a Felügyelő Bizottság tagjainak száma 
az alapító okiratban meghatározott létszám 
alá csökken vagy nincs aki az ülést 
összehívja, a társaság ügyvezetése a 
Felügyelő Bizottság rendeltetés szerű 
működésének helyreállítása érdekében 
köteles értesíteni az alapítót. 

A Felügyelő Bizottság egyes ellenőrzési 
feladatok elvégzésével bármely tagját 
megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó 
jelleggel is megoszthatja tagjai között. Az 
ellenőrzés megosztása nem érinti a 
Felügyelő Bizottsági tag felelősségét, sem 
azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, a 
Felügyelő Bizottság ellenőrzési 
feladatkörébe tartozó tevékenységre is 
kiterjessze. 

A Felügyelő Bizottság tagjainak 
megbízatási időtartama eltérhet attól az 
időtartamtól, amelyre vonatkozóan a 
társaság alapítója a vezető tisztségviselőket 
megválasztotta. A Felügyelő Bizottság 
tagjai korlátlanul és egyetemlegesen 
felelnek a nonprofit korlátolt felelősségű 
társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük 
megszegésével okozott kárért. 
A Felügyelő Bizottság ellenőrzi a 
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közhasznú szervezet működését és 
gazdálkodását. Ennek során a vezető 
tisztségviselőktől jelentést, a szervezet 
munkáltatóitól pedig tájékoztatást vagy 
felvilágosítást kérhet, továbbá a közhasznú 
szervezet könyveibe és irataiba betekinthet, 
azokat megvizsgálhatja. 
A Felügyelő Bizottság köteles az 
intézkedésre jogosult alapítót tájékoztatni és 
annak összehívását kezdeményezni, ahol 
arról szerez tudomást, hogy: 

.a szervezet működése során olyan 
szabálysértés vagy a szervezet érdekeit 
egyébként súlyosan sértő esemény 
(mulasztás) történt, amelynek 
megszüntetése vagy következményeinek 
elhárítása illetve enyhítése az intézkedésre 

ílt szerv döntését teszi szükségessé, 
13.4.2. a vezető tisztségviselők felelősségét 
megalapozó tény merült fel. 

Az intézkedésre jogosult alapító vezető 
szervét a Felügyelő Bizottság indítványára -
annak megtételétől számított harminc napon 
belül - össze kell hívni. E határidő 
eredménytelen eltelte esetén, a vezető szerv 
összehívására, a felügyelő szerv jogosult. 
Ha az arra jogosult szerv a törvényes 
működés helyreállítása érdekében szükséges 
intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelő 
Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a 
törvényes felügyeletet ellátó szervet. 

A Felügyelő Bizottság köteles megvizsgálni 
a társaság legfőbb szerve ülésének 
napirendjén szereplő valamennyi lényeges 
üzletpolitikai jelentést, valamint minden 
olyan előterjesztést, mely a társaság legfőbb 
szerve kizárólagos hatáskörébe tartozó 
ügyre vonatkozik. A számviteli törvény 
szerinti beszámolóról és adózott eredmény 
felhasználásáról (a tagok közötti felosztás 
tilalmát is figyelembe véve) az alapító csak 
a Felügyelő Bizottság írásbeli jelentésének 
birtokában határozhat. 
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gazdálkodását. Ennek során a vezető 
tisztségviselőktől jelentést, a szervezet 
munkáltatóitól pedig tájékoztatást vagy 
felvilágosítást kérhet, továbbá a közhasznú 
szervezet könyveibe és irataiba betekinthet, 
azokat megvizsgálhatja. 
A Felügyelő Bizottság köteles az 
intézkedésre jogosult alapítót tájékoztatni és 
annak összehívását kezdeményezni, ahol 
arról szerez tudomást, hogy: 

.a szervezet működése során olyan 
szabálysértés vagy a szervezet érdekeit 
egyébként súlyosan sértő esemény 
(mulasztás) történt, amelynek 
megszüntetése vagy következményeinek 
elhárítása illetve enyhítése az intézkedésre 

út szerv döntését teszi szükségessé, 
13.4.2. a vezető tisztségviselők felelősségét 
megalapozó tény merült fel. 

Az intézkedésre jogosult alapító vezető 
szervét a Felügyelő Bizottság indítványára — 
annak megtételétől számított harminc napon 
belül — össze kell hívni. E határidő 
eredménytelen eltelte esetén, a vezető szerv 
összehívására, a felügyelő szerv jogosult. 
Ha az arra jogosult szerv a törvényes 
működés helyreállítása érdekében szükséges 
intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelő 
Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a 
törvényes felügyeletet ellátó szervet. 

A Felügyelő Bizottság köteles megvizsgálni 
a társaság legfőbb szerve ülésének 
napirendjén szereplő valamennyi lényeges 
üzletpolitikai jelentést, valamint minden 
olyan előterjesztést, mely a társaság legfőbb 
szerve kizárólagos hatáskörébe tartozó 
ügyre vonatkozik. A számviteli törvény 
szerinti beszámolóról és adózott eredmény 
felhasználásáról (a tagok közötti felosztás 
tilalmát is figyelembe véve) az alapító csak 
a Felügyelő Bizottság írásbeli jelentésének 
birtokában határozhat. 

A Felügyelő Bizottság szükség szerint, de 
legalább évente egyszer ülésezik. Az ülést a 
Bizottság elnöke írásban hívja össze. 
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Az ülés összehívását — az ok és cél 
megjelölésével - a bizottság bármely tagja 
írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem 
kézhezvételétől számított nyolc napon belül 
köteles intézkedni a Felügyelő Bizottság 
ülésének harminc napon belüli összehívása 
iránt. Az elnök kérelmének nem tesz eleget, 
a tag maga jogosult az ülés összehívására. 

A Bizottság határozatképes, ha három tagja 
jelen van. Határozatait nyílt szavazással, 
egyszerű többséggel hozza. 

A határozathozatalban nem vehet részt az a 
személy, aki vagy akinek közeli 
hozzátartozója (Ptk. 685. §. b) pont ), 
élettársa (a továbbiakban együtt: 
hozzátartozó) a határozat alapján 

- kötelezettség vagy felelősség alól 
mentesül, vagy 
- bármilyen más előnyben részesül, illetve a 
megkötendő jogügyletben egyébként 
érdekelt 

Nem minősül előnynek a társaság cél 
szerinti juttatási keretében bárki által 
megkötés nélkül igénybe vehető nem 
pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi 
szervezet tagjának, a tagsági jogviszony 
alapján nyújtott, létesítő okiratnak 
megfelelő cél szerinti juttatás. 

14. Könyvvizsgáló: 
A jelen nonprofit korlátolt felelősségű 
társaságnál könyvvizsgáló választása 
kötelező. 

A Társaságnak a számviteli törvény szerinti 
beszámolója valódiságának és 
jogszabályszerűségének ellenőrzésére az 
alapító könyvvizsgálót jelöl ki. Az Alapító 
ezekben a kérdésekben a könyvvizsgáló 
véleményének meghallgatása nélkül nem 
hozhat határozatot. 
A könyvvizsgáló az Alapító elé terjesztendő 
minden (egyéb) lényeges jelentést - köteles 
megvizsgálni abból a szempontból, hogy az 
valós adatokat tartalmaz-e, 

; megfelel-e a jogszabályok előírásainak. 
Ennek eredményéről szakvéleményét az 
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Alapítóval közli. Alapítóval közli. 

A Társaságnak egy könyvvizsgálója van. A 
könyvvizsgáló határozott időre választható. 
A könyvvizsgálót az Alapító négyéves 
időtartamra választja meg. A könyvvizsgáló 
újraválasztható. 

A Társaságnak egy könyvvizsgálója van.A 
könyvvizsgáló határozott időre választható. 
A könyvvizsgálót az Alapító négyéves 
időtartamra választja meg. A könyvvizsgáló 
újraválasztható. 

A könyvvizsgáló feladatai gyakorlására A könyvvizsgáló feladatai gyakorlására 
vonatkozóan a Gt. rendelkezései az vonatkozóan a Gt. rendelkezései az 
irányadók. irányadók. 

A társaság könyvvizsgálója: 

Zámboriné Vizi Olga ( Kamarai tagsági 
száma: 001409 lakása Budaörs, 2040 
Fodros u.l5/a, an: Soltész Olga) 
A megbízatás kezdő időpontja: 2007. 
február 15. 
A megbízatás vége: 2010. december 31. 

íywizsgáló betekinthet a nonprofit korlátolt 
felelősségű társaság könyveibe, a vezető 
tisztségviselőktől, a felügyelő bizottság 
tagjaitól, illetve a társaság munkavállalóitól 
felvilágosítást kérhet, a társaság 
bankszámláját, pénztárát, értékpapír és 
áruállományát, szerződéseit 
megvizsgálhatja. 
A könyvvizsgáló a nonprofit korlátolt 
felelősségű társaság alapítójának ülésén 
köteles részt venni. Ha ez szükséges, a 
könyvvizsgálót tanácskozási joggal az 
ügyvezető szerv, illetve a Felügyelő 
Bizottság ülésére is meg lehet hívni, illetve 
a könyvvizsgáló maga is kezdeményezheti 
ezen üléseken való részvételét. Ez utóbbi 
esetben a könyvvizsgáló kérelme csak 
különösen indokolt esetben utasítható 
vissza. 
Ha a könyvvizsgáló megállapítja, illetve 
egyébként tudomást szerez arról, hogy a 
nonprofit korlátolt felelősségű társaság 
vagyonának jelentős mértékű csökkenése 

:ó, illetve olyan tényt észlel, amely a vezető 
tisztségviselők vagy a Felügyelő Bizottság 
tagjainak e törvényben meghatározott 
felelősségét vonja maga után, köteles a 
nonprofit korlátolt felelősségű társaság 
alapítójának vezető szervének összehívását 
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A megbízatás vége: 2010. december 31. 
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kérni. 
Ha a nonprofit korlátolt felelősségű társaság 
alapítójának legfőbb szervét (képviselő 
testület) nem hívják össze, vagy a legfőbb 
szerv a jogszabályok által megkívánt 
döntéseket nem hozza meg, a könyvvizsgáló 
köteles erről a törvényességi felügyeletet 
ellátó cégbíróságot értesíteni. 
A könyvvizsgáló felelősségére a 
könyvvizsgálóra vonatkozó 
jogszabályokban, illetve a Polgári 
Törvénykönyvben meghatározott felelősségi 
szabályok az irányadóak. 
Nem lehet könyvvizsgáló a nonprofit 
korlátolt felelősségű társaság alapítója. Nem 
választható könyvvizsgálóvá a nonprofit 
korlátolt felelősségű társaság vezető 
tisztségviselője és felügyelő bizottsági tagja, 
valamint ezek közeli hozzátartozója (Ptk. 
685. §.b) pontja), továbbá a nonprofit 
korlátolt felelősségű társaság 
munkavállalója e minőségének 
megszűnésétől számított három évig. 
Ha a könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet, a 
személyi összeférhetetlenségi előírásokat a 
könyvvizsgálói tevékenységet végző 
személyen kívül a gazdálkodó szervezet 
alapítójára (vezető szervének tagjaira), 
vezető tisztségviselőjére és vezető állású 
munkavállalójára is alkalmazni kell. 
A könyvvizsgálatért felelős személy a 

társaság részére más megbízás alapján 
munkát nem végezhet, és a 

vizsgáló gazdálkodó szervezet is csak akkor 
láthat el más feladatot is, ha a megbízás 
tárgya nem érinti a könyvvizsgálónak a Gt. 
41. § (1) bekezdésben megjelölt 
szerződésben foglalt feladatait. 
14.12. Nem lehet a társaság könyvvizsgálója 
az a személy, aki 
a vezető szervének elnöke vagy tagja 

a közhasznú szervezettel a 
megbízatásán kívül más tevékenység 
kifejtésére irányuló 
munkaviszonyban, vagy munkavégzésre 
irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha a 

i jogszabály másképp nem 
rendelkezik. 

i a közhasznú szervezet cél 
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szerinti juttatásából részesül - kivéve a 
bárki által megkötés 

nélkül igénybe vehető nem i 
pénzbeli szolgáltatásokat, és a cél szerinti 
juttatást-, illetve 

az a.) - c.) pontban 
meghatározott személyek hozzátartozója. 

15. A társaság megszűnése, átalakulása: 

15.1. A társaság megszűnik, ha 
elhatározza jogutód 

nélküli megszűnését 
t más nonprofit korlátolt 

felelősségű társasággal egyesül, illetve 
nonprofit korlátolt felelősségű társaságokká 
válik szét. 

a Cégbíróság i 
megszűntnek nyilvánítja 

i a bíróság felszámolási 
eljárás során megszünteti 
A társaság jogutód nélküli megszűnése 
esetében a társaság alapítója részére a 
tartozások kiegyenlítését követően csak a 
törzsbetétjeik alapításkori értéke adható ki, 
az ezt meghaladóan 

áradó vagyont a társaság főtevékenysége 
szerinti hasonló közhasznú tevékenységre 
kell fordítani, amelynek kedvezményezeti 
köre, megegyezik a jelen társaság 
kedvezményezeti körével. A megmaradó 
vagyon felhasználásának módját, a társaság 
a felelős szervvel is köteles egyeztetni. 

Az alapítás költségei: 
Az alapítással kapcsolatos költségeket a 
Társaság viseli. 

17. Egyéb rendelkezések: 
A Társaság az államháztartás alrendszereitől 
- a normatív támogatás kivételével - csak 
írásbeli szerződés alapján részesülhet 
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Az alapítás költségei: 
Az alapítással kapcsolatos költségeket a 
Társaság viseli. 

17. Egyéb rendelkezések: 
A Társaság az államháztartás alrendszereitől 
- a normatív támogatás kivételével — csak 
írásbeli szerződés alapján részesülhet 
támogatásban. A szerződésben meg kell 
határozni a támogatással való elszámolás 
feltételeit és módját. Az igénybe vehető 



támogatási lehetőségeket, azok mértékét és 
feltételeit „Kőbányai Hírek" c. lapban 
nyilvánosságra kell hozni. A Társaság által 
nyújtott cél szerinti juttatások bárki által 
megismerhetőek. 
A Társaság váltót, illetve más hitelviszonyt 
megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki, 
vállalkozásának fejlesztéséhez közhasznú 
tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt 
nem vehet fel; az államháztartás 
alrendszereitől kapott támogatást hitel 
fedezetéül, illetve hitel törlesztésére nem 
használhatja fel. 
A Társaság - mint közhasznú szervezet -
köteles az éves beszámoló jóváhagyásával 
egyidejűleg közhasznúsági jelentést 

eni, melynek tartalmaznia kell az alábbiakat: 

a számviteli beszámolót 
a költségvetési támogatás felhasználását 
a vagyon felhasználásával kapcsolatos 
kimutatást; 
a cél szerinti juttatások kimutatását; 
a központi költségvetési szervtől, az 
elkülönített állami pénzalaptól, a helyi 
önkormányzattól, a kisebbségi települési 
önkormányzattól, a települési 
önkormányzatok társulásától és mindezek 
szerveitől kapott támogatás mértékét; 
a közhasznú szervezet vezető 
tisztségviselőknek nyújtott juttatások 
értékét, illetve összegét; 
a közhasznú tevékenységről szóló rövid 
tartalmi beszámolót. 
Az éves beszámoló és a közhasznúsági 
jelentés elfogadása az Alapító kizárólagos 
hatáskörébe tartozik. 
A Társaság éves beszámolóját és a 
közhasznúsági jelentést valamint a Társaság 
működésére vonatkozó adatokat, továbbá a 
szolgáltatások igénybevételének módját a 
„Kőbányai Hírek" című lapban közzé kell 
tenni. 
Nem lehet a Társaság tisztségviselője az a 
személy, aki olyan, két éven belül megszűnt 
közhasznú szervezet tisztségviselője volt -
annak megszűnését megelőző két évben 
legalább egy évig - amely az adózás 
rendjéről szóló törvény szerinti 
köztartozását nem egyenlítette ki. A 
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nonprofit korlátolt felelősségű társaság 
vezetője valamint felügyelő bizottságának 
elnöke is tagjai, 

sznú szervezetekről szóló 1997. évi CLI. 
Törvény 26. §-ának m.) pontja alapján 
vezető tisztségviselőnek minősülnek. 

18. Záró rendelkezések: 
A jelen alapító okiratban nem szabályozott 
kérdésekben a Polgári törvénykönyvről 
szóló 1959. évi IV. törvény, a gazdasági 
társaságokról szóló 2006 évi IV. Törvény, 
valamint a közhasznú szervezetekről szóló 
1997. évi CLVI. törvényben foglaltakat kell 
alkalmazni. A társaság a cégjegyzékbe 
történő bejegyzés napján jön létre. A 
nonprofit korlátolt felelősségű társaság az 
alapító okirat ellenjegyzésének napjától a 
korábbi közhasznú táraság jogutódjaként 
működik. 
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1. sz. melléklet 
Szabályzat 

A Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselőtestülete a köztulajdonban 
álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. Törvény 5. § (3) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Kőbányai Média és Kulturális Nonprofit Kft. (a 
továbbiakban: „Társaság") vezető tisztségviselője és felügyelő bizottsága tagjai javadalmazása 
módjának, mértékének főbb elveire és annak rendszerére az alábbi szabályzatot alkotja: 

I. A vezető tisztségviselő javadalmazása 

1. A vezető tisztségviselő javadalmazására vonatkozó jogokat (ideértve a célfeladat ellátásához, az 
ügyvezetői tisztség 6. pont szerinti megszűnéséhez kapcsolódó juttatást, valamint az egyéb 
díjazást és juttatást is) a Képviselőtestület gyakorolja a köztulajdonban álló gazdasági társaságok 
takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. Törvény 5. §-ának (1) bekezdésében foglalt 
korlátozással 

2. A vezető tisztségviselő javadalmazásának arányban kell állnia 
a.) a feladatellátásával, 
b.) felelőssége mértékével. 

3. A vezető tisztségviselő személyi juttatásának emelésére évente egy alkalommal az üzleti terv 
elfogadásakor kerülhet sor a tárgyév január 1-i hatállyal. 

4. A vezető tisztségviselő célfeladat teljesítése esetén adható külön juttatására vonatkozó 
szabályok: 

a.) A külön juttatás éves mértéke nem haladhatja meg a vezető tisztségviselő havi megbízási 
díjának JLtí*-szorosát. 

b.) A célfeladat kiírását a polgármester előterjesztése alapján a Kft üzleti tervének 
elfogadásakor a Képviselőtestület határozza meg. 

c.) A célfeladat teljesítésének értékelése a felügyelő bizottság előzetes véleményének 
figyelembevételével a beszámoló elfogadásakor a polgármester előterjesztése alapján a 
Képviselőtestület hatásköre. 

d.) A külön juttatás kifizetéséről a Képviselőtestület dönt. 

„Teljesítménykövetelményként az üzleti terv fő számainak teljesítése mellett csak olyan feltétel 
határozható meg, amelynek teljesítése a munkakör elvárható szakértelemmel és gondossággal való 
ellátásán túlmutató, objektíven meghatározható teljesítményt takar." (2009. évi CXXII. Törvény 
5. §-ának (2) bekezdése] 

5. A vezető tisztségviselő költségtérítése a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 
(„Ptk") 479. §-ának megfelelően történik. 

6. A vezető tisztségviselőt a határidő letelte (amennyiben a megbízás nem kerül 
meghosszabbításra), a Kft jogutód nélküli megszűnése és a Megbízó egyoldalú intézkedése (ha a 
Megbízott nem ad rá okot) esetén legfeljebb 3 havi díjazás illeti meg. „A felmondási idő harminc 
nap, ha a munkáltató rendes felmondásának indoka - ide nem értve az egészségügyi 
alkalmatlanságot - a munkavállaló képességeivel vagy munkaviszonnyal kapcsolatos 
magatartásával összefügg." [2009. évi CXXII. Törvény 7. §-ának (2) bekezdése] A 
munkavállaló nem jogosult végkielégítésre, ha a munkáltató rendes felmondásának indoka - ide 



nem értve az egészségügyi alkalmatlanságot - a munkavállaló képességeivel vagy munkaviszonnyal 
kapcsolatos magatartásával összefügg. 

A köztulajdonban álló gazdasági társaság esetében az Mt 3. § (6) bekezdésében meghatározott 
megállapodás akkor köthető, ha a gazdasági társaság főtevékenysége szerinti, a tisztességtelen 
piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVTI. törvényben meghatározott 
érintett piacon a gazdasági társaságnak versenytársai működnek. A megállapodás legfeljebb egy 
évre szólhat Az ellenérték mértéke legfeljebb az Mt 3. § (6) bekezdésében foglalt 
megállapodásban kikötött idő tartamának felére járó átlagkereset lehet, amely csak a 
munkaviszony megszűnésekor fizethető ki a munkavállaló részére. A megállapodás megkötéséhez 
a felügyelő bizottság előzetes véleménye, továbbá az igazgatóság, ennek hiányában a gazdasági 
társaság legfőbb szervének a felügyelő bizottság véleményének ismeretében hozott, előzetes 
jóváhagyása szükséges. [2009. évi CXXII. Törvény 7. §-ának (3) bekezdése] 

7. A Képviselőtestület egyedi döntése alapján a vezető tisztségviselőnek egyéb juttatást is 
nyújthat 

II. A felügyelő bizottság tagjainak javadalmazása 

A felügyelő bizottság elnökének és tagjainak tiszteletdíját megválasztásukkor a Képviselőtestület 
határozza meg. Ezt követően minden évben az üzleti terv elfogadásakor kerülhet módosításra a 
tiszteletdíj a Képviselőtestület által, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb 
működéséről szóló 2009. évi CXXII. Törvény 6. §-ának (2) bekezdésében meghatározott 
mértékben. 

„E díjazáson kívül a felügyelő bizottság tagja - az igazolt, a megbízatásával összefüggésben 
felmerült költségeinek megtérítésén kívül - más javadalmazásra nem jogosult" [2009. évi CXXII. 
Törvény 6. §-ának (2) bekezdés második mondata] 

A felügyelő bizottság elnökének vagy más tagjának e jogviszonyára tekintettel a megbízatás 
megszűnése esetére juttatás nem biztosítható. [2009. évi CXXII. Törvény 6. §-ának (3) 
bekezdése] 

III. Záró rendelkezések 

„Egy természetes személy legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött 
vezető tisztségviselői megbízatás, valamint legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági 
társaságnál betöltött felügyelő bizottsági tagság után részesülhet javadalmazásban." P009. évi 
CXXII. Törvény 6. §-ának (4) bekezdése] 

1. Ez a szabályzat 2010. március havának 31. napján lép hatályba. 

Budapesten, 2010. március havának „...". napja 

Verbai Lajos polgármester 

Dr. Neszteli István jegyző 


