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Minısített többség!
Tisztelt Közgyőlés!
A Magyar Országgyőlés által elfogadott, a sporttámogatásával összefüggı egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi LXXXII. tv. alapján lehetıvé vált a nyereséges (egyébként
társasági adó fizetésére kötelezett) vállalkozások számára, hogy adójukkal a törvényben
meghatározott, preferált csapatsportokat támogassák.
A kedvezményezettek köre az un. „látványsportágak” körébe sorolt öt sportág a labdarúgás, a
kézilabda, a kosárlabda, a vízilabda és a jégkorong országos szövetségei, azok tagszervezeti,
illetve az említett sportágak fejlesztésében tevékenykedı szervezeteket.
A támogatásra a társasági adókötelezettség legfeljebb 70%-a használható, a társasági adó
minimum 30%-át továbbra is az adóhatóságnak kell megfizetni a cégeknek. A támogatás
elınye, hogy a támogató cégek ez által kétfajta adókedvezményt is érvényesíthetnek, egyrészt
a támogatás összegét költségként elszámolhatják - csökkentve ez által az adóalapot-, másrészt
a csökkentett adóalap után kiszámított társasági adóból is levonható támogatás teljes összege.
A támogatás formája visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás, véglegesen
átadott pénzeszköz.
Mint Önök elıtt is ismeretes önkormányzatunk jelentıs fejlesztéseket hajtott végre a városi
sport és szabadidıközpont területén, így többek között nemzetközi színvonalú mőfüves
pályákat, valamint komplex atlétikai pályát épített, továbbá folyamatban van a városi élményés strandfürdı építése.
Az így megnyíló források mielıbbi igénybe vétele és a további fejlesztések forrásainak
megteremtése érdekében szükségessé vált, hogy az önkormányzat létre hozzon egy
kiemelkedıen közhasznú szervezetet.
A fentiek szemléltetésére az alábbiakban egy áttekintı táblázatot mellékelünk, mely
tartalmazza a támogatási jogcímek alatt elszámolható költségeket.

Elıterjesztésem mellékletét képezi a célra létrehozott a Szekszárdi Sportközpont
Kiemelkedıen Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság Alapító Okirata.
A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról,
támogatás elszámolásának és ellenırzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló
107/2010. (VI.30.) Korm. Rendelet alapján a támogatás igénybevételére jogosult szervezet
kérelmének benyújtásának határideje 2011. évben 2011. szeptember 15. napja. A határidıre
tekintettel szükséges a gazdasági társaság megalapítása, majd ezt követıen a bejegyzéshez
szükséges egyéb teendık ellátása.
Kérem a Tisztelt Közgyőlést az elıterjesztés megtárgyalására, és a mellékelt határozati
javaslat elfogadására.
Szekszárd, 2011. szeptember 8.

Horváth István
polgármester

Határozati javaslat

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a gazdasági társaságokról
szóló 2006. évi IV. tv, valamint a közhasznú szervezetekrıl szóló 1997. évi CLVI. tv.
felhatalmazása alapján „Szekszárdi Sportközpont Kiemelkedıen Közhasznú Nonprofit
Korlátolt Felelısségő Társaság” néven gazdasági társaságot alapít.
A társaság elsı ügyvezetıjéül
………………………………..
(an.: ………………, sz:………………….) 2011……………… napjától kinevezi.
A Közgyőlés az ügyvezetı bérét …………/hó összegben állapítja meg.
A Közgyőlés a háromtagú Felügyelı Bizottság tagjait 2011. év … hó ….. napjától 20..
év……. hó… napjáig, … év határozott idıtartamra nevezi ki. A Felügyelı Bizottság tagjai
-……………………………..
- …………………………….
-……………………………..
A Felügyelı Bizottság díjazását a Közgyőlés ……………………/Ft/hó összegben állapítja
meg.
A Közgyőlés a társaság könyvvizsgálójául…………………………… -t ………………
idıtartamra választja meg.
A könyvvizsgáló díjazását a közgyőlés ………………./hó díjban állapítja meg.
A Közgyőlés a jelen határozat elválaszthatatlan mellékletét képezı Alapító Okirat tervezetét
jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestert az Alapító Okirat aláírására.
A Közgyőlés felkéri az ügyvezetıt, hogy a társaság bejegyeztetésérıl gondoskodjon.

Határidı: 2011.szeptember 22.
Felelıs: Horváth István polgármester
…………………. Ügyvezetı

ALAPÍTÓ OKIRAT
TERVEZET

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint alapító jelen alapító okirattal a Polgári
Törvénykönyvrıl szóló 1959. évi IV. törvény ( a továbbiakban: Ptk.) 57-60§-ai, a gazdasági
társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (a továbbiakban: Gt.) megfelelı rendelkezései,
valamint a közhasznú szervezetekrıl szóló 1997. évi CLVI. törvény (továbbiakban Kszt.)
alapján – a társadalom közös szükségleteinek kielégítését nyereség- és vagyonszerzési cél
nélkül szolgáló tevékenység folytatására kiemelkedıen közhasznú nonprofit korlátolt
felelısségő társaságot hoz létre az alábbiak szerint:

1. A társaság alapítója:
Név: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Székhely: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.
Képviseletre jogosult neve:
Anyja neve:
Lakcím:
2. A társaság neve, székhelye:

2.1 A társaság neve:

Szekszárdi Sportközpont
Kiemelkedıen Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság
2.2 A társaság székhelye: 7100 Szekszárd, Keselyősi út 3.
3. A társaság tevékenysége:

3.1 A társaság cél szerinti közhasznú tevékenysége:

A társaság a közhasznú szervezetekrıl szóló 1997. évi CLVI. tv. 26.§ c, pontjában foglalt
tevékenységek közül az alábbiakat végzi:
14. sport, a munkaviszonyban és polgári jogviszony keretében megbízás alapján folytatott
sporttevékenység kivételével
A társaság által végzett közhasznú tevékenység részletezése:

A társaság a sportról szóló 2004. évi I. tv. (Sporttv.) a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. tv. (Ötv.), valamint a közhasznú szervezetekrıl szóló 1997. évi CLVI. tv.
(Kszt.) alapján a következı közhasznú tevékenységeket végzi:
a, a célkitőzéseivel összhangban segíti a testneveléssel és sporttal foglalkozó
szervezeteket,
b, fenntartja és mőködteti az önkormányzat tulajdonában lévı, részére üzemeltetésre
átadott/bérbeadott sportlétesítményeket (Sporttv. 55.§ (1) bek. c, pont),
c, segíti a részére üzemeltetésre átadott/bérbeadott létesítményekben a területi
versenyrendszerek kialakítását, mőködtetését, sportrendezvények szervezését (Sporttv.
55.§ (3) bek. c, pont),
d, segíti a város területén (a továbbiakban: illetékességi területén) mőködı testnevelési,
diák- és szabadidısport, valamint természetjáró szervezetek tevékenységét (Sporttv.
55.§ (1) bek. d, pont),
e, közremőködik a diák- és szabadidısport, valamint a természetjáró események
lebonyolításában,
f, együttmőködik az illetékességi területén mőködı testneveléssel és sporttal foglalkozó
állami, önkormányzati szervekkel, társadalmi és egyéb szervezetekkel, különösen a
nevelési-oktatási intézményekkel (Sporttv. 55.§ (1) bek. b, pont),
g, helyet biztosít a tömeg-, diák- és lakossági sportrendezvények, valamint a városi
kulturális rendezvények lebonyolításához (Sporttv. 55.§ (1) bek. c, pont),
h, sportiskolai keretek között biztosítja az utánpótlás-nevelést,
i, lehetıséget biztosít az amatır sportolók sportolására.
A hatályos Ksztv. rendelkezései értelmében a társaság közhasznú tevékenységi köre nem
terjed ki a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján
folytatott sporttevékenységre.
A társaság közhasznú tevékenysége során tehát a Kszt. 26.§ c, pontjának 14. pontja
szerinti olyan közfeladatokat lát le, amelyrıl a Sporttv. 55.§-ában, valamint az Ötv. 8.§ (1)
bek-ben foglaltak szerint a helyi önkormányzatnak kell gondoskodnia.
A társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelıs szerv:
megnevezése:
címe:

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
7100 Szekszárd, Béla király tér 8.

Alapító a társaság által nyújtott közhasznú szolgáltatásoknak az alapítón kívüli egyéb
kívülálló személyek részérıl történı igénybevételét nem zárja ki.
A társaság a fenti feladatok végzése folytán a Kszt. 5.§-a értelmében

kiemelkedıen
közhasznú jogállású
szervezetnek minısül, a fent körülírt feladatokat részletesen pedig a társaság, illetıleg a
helyi önkormányzat között létrejövı közhasznúsági szerzıdés(ek) tartalmazzá(k).

3.2 A társaság cél szerinti közhasznú tevékenységi körei TEÁOR megjelöléssel:
Közhasznú fıtevékenység: 93.12 ’08 Sportegyesületi tevékenység
93.11 ’08
93.19 ’08
93.21 ’08
93.29 ’08

Sportlétesítmény mőködtetése
Egyéb sporttevékenység
Vidámparki, szórakoztatóparki tevékenység
M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidıs tevékenység

A társaság vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében,
azokat nem veszélyeztetve végez.
A társaság a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt jelen Alapító
Okiratban meghatározott tevékenységére fordítja.
A társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független,
azoknak anyagi támogatást nem nyújt. A társaság országgyőlési képviselıi, megyei,
fıvárosi önkormányzati választáson jelöltet nem állít.
3.3 A társaság üzletszerő gazdasági tevékenységei TEÁOR megjelöléssel:
68.20 ’08
68.32 ’08
70.22 ’08
81.10 ’08

Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Ingatlankezelés
Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
Építményüzemeltetés

3.4 A társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelıs szervezet, amellyel a társaság a
közhasznú tevékenység folytatására szerzıdést kötött:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Cím: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.

3.5 A társaság befektetési tevékenysége:
A társaság befektetési tevékenységet nem végez.
4. A társaság mőködésének idıtartama, az elıtársaság:
A társaság határozatlan idıre jön létre.
Az elsı üzleti év az Alapító Okirat ellenjegyzésétıl az év végéig tart, a további üzleti évek
a mindenkori naptári évvel azonosak.

A társaság az Alapító Okirat keltezésének napjától a társaság cégbejegyzéséig
elıtársaságként mőködik, a Gt. 15.§ - 16.§ szerinti korlátozással.
5. A társaság törzstıkéje:
A társaság törzstıkéje 500.000,-Ft azaz ötszázezer forint, amely teljes egészében pénzbeli
betétbıl áll.
A bejegyzési kérelem cégbírósághoz történı benyújtásáig a teljes pénzbeli hozzájárulást
be kell fizetni, illetve a nem pénzbeli hozzájárulást (apport) a társaság rendelkezésére kell
bocsátani.
6. Az alapító törzsbetéte, az üzletrész:
6.1 Az alapító törzsbetéte:
Az alapító törzsbetéte 500.000,-Ft azaz ötszázezer forint.

6.2 Az üzletrész:
A társaság bejegyzését követıen a tag jogait, és a társaság vagyonából ıt megilletı
hányadot az üzletrész testesíti meg. Az egyszemélyes társaság saját üzletrészét nem
szerezheti meg. Az üzletrész csak átruházás, megszőnt tag jogutódlása, vagy öröklés
esetén osztható fel. Ha az egyszemélyes társaság az üzletrész felosztása vagy a törzstıke
emelése folytán új taggal egészül ki, és így többszemélyes társasággá válik, a tagok
kötelesek az Alapító Okiratot Társasági Szerzıdésre módosítani.
Az alapító pótbefizetésre vagy mellékszolgáltatásra nem kötelezett.
7./ Alapítói határozat:
A társaságnál taggyőlés nem mőködik, ennek hatáskörébe tartozó ügyekben az alapító
határozattal dönt és arról az ügyvezetıt írásban értesíti.
A döntéshozatalt megelızıen az alapító köteles a felügyelı bizottság, valamint az
ügyvezetı véleményének megismerése érdekében, a döntés tárgyának megjelölésével
írásban megkeresni, és megfelelı határidı tőzésével – különös tekintettel a felügyelı
bizottság mőködési rendjére – írásbeli véleményüket beszerezni. Az ügyvezetı és a
elügyelı bizottság véleményezési jogának gyakorlása érdekében az Alapító által
meghozandó határozat tervezetét írásban, a vélemény megfogalmazására legalább 30
napot biztosítva kell az ügyvezetıvel és felügyelı bizottsági tagokkal közölni. Az
ügyvezetı és a felügyelı bizottság a határozat-tervezetrıl alkotott véleményét írásban
köteles az Alapítóval közölni az Alapító által megjelölt határidın belül. A határidı
ügyvezetı illetve felügyelı bizottság által történı elmulasztása azt jelenti, hogy a
határozat-tervezetben foglaltakat tudomásul vették. Az írásos vélemények, továbbá az
alapító döntései nyilvánosak.
Az ügyvezetı az alapító döntéseirıl folyamatos nyilvántartást vezet (határozatok könyve).
A döntéseket, azok meghozatala után haladéktalanul be kell vezetni a határozatok

könyvébe. A nyilvántartásból a döntés tartalmának, idıpontjának és hatályának világosan
ki kell tőnnie.
Amennyiben az alapító más személyeket is érintı döntést hoz – az érintettek számától
függıen -, a döntést az ügyvezetı vagy írásban közli az érintettekkel, vagy haladéktalanul
gondoskodik annak a megyei napilapban való közzétételérıl.
Az alapító hatáskörei:
a. Az üzleti terv és a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az
adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést, azzal a megszorítással, hogy
errıl a felügyelı bizottság írásbeli jelentésének, és a könyvvizsgáló véleményének
meghallgatása nélkül nem határozhat.
b. Közhasznúsági jelentés elfogadása.
c. Ügyvezetı megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása.
d. Könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása, és díjazásának megállapítása.
e. Felügyelı bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása.
f. Olyan szerzıdések megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság saját tagjával,
ügyvezetıjével, vagy azok közeli hozzátartozójával köt.
g. Az alapításért felelıs tagok, az ügyvezetık és a felügyelı bizottsági tagok elleni
kártérítési igények érvényesítése.
h. A társaság jogutód nélküli megszőnésének, más közhasznú társaságokkal történı
egyesülésének, szétválásának elhatározása.
i. Az Alapító Okirat módosítása.
j. Olyan szerzıdés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság a társadalmi közös
szükséglet kielégítéséért felelıs szervvel köt a közhasznú tevékenység folytatásának
feltételeirıl.
k. Tag kizárásának kezdeményezésérıl szóló határozat.
l. Üzletrész felosztásához való hozzájárulás.
m. Javadalmazási szabályzat elfogadása
n. Mindazon ügyek, amelyeket törvény, vagy az Alapító Okirat az alapító kizárólagos
hatáskörbe utal.

8. Az ügyvezetı:
8.1 A társaság elsı ügyvezetıje:
Név:
Anyja neve:
Lakcíme:
Az ügyvezetı megbízatása az Alapító Okirat keltezésétıl kezdıdıen határozatlan idıre szól.
8.2 Az ügyvezetıt érintı összeférhetetlenségi szabályok:
A vezetı tisztségviselı – a nyilvánosan mőködı részvénytársaságban való
részvényszerzés kivételével – nem szerezhet társasági részesedést a társaságéval azonos
tevékenységet is folytató más gazdálkodó szervezetben, továbbá nem lehet vezetı
tisztségviselı a társaságéval azonos tevékenységet is végzı más gazdálkodó szervezetben,
kivéve, ha az alapító ehhez hozzájárul.

A vezetı tisztségviselı és Ptk. 685§ b. pont szerinti közeli hozzátartozója és élettársa nem
köthet a saját nevében vagy javára a gazdasági társaság tevékenységi körébe tartozó
ügyleteket, kivéve, ha az alapító ehhez hozzájárul.
A vezetı tisztségviselı és Ptk. 685§ b. pont szerinti közeli hozzátartozója és élettársa
ugyanannál a társaságnál a felügyelı bizottság tagjává nem választható meg.
A közhasznú szervezet megszőntét követı 2 évig nem lehet más közhasznú szervezet
vezetı tisztségviselıje az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak
megszőntét megelızı két évben legalább egy évig – vezetı tisztséget, amely az adózás
rendjérıl szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.
A vezetı tisztségviselı, illetve annak megjelölt személy köteles valamennyi érintett
közhasznú szervezetet elızetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejőleg más
szervezetnél is betölt.

8.3 Az ügyvezetı jogai és kötelezettségei:
Az ügyvezetı:
a. Jogosult a társaság képviseletére és ügyeinek intézésére.
b. Köteles a könyvvizsgálóval a Ptk. általános szabályai szerint szerzıdést kötni.
c. Köteles elkészíteni vagy elkészíttetni a társaság számviteli törvény által elıírt mérlegét
és éves beszámolóját,
d. Gondoskodik a jogszabályok által elıírt szabályzatok, nyilvántartások, elkészítésérıl,
ismertetésérıl, bejelentési kötelezettségek megtételérıl,
e. Éves közhasznúsági jelentés elkészítésérıl és közzétételérıl,
f. Köteles a Cégbíróságnak bejelenteni az Alapító Okiratának módosítását, cégjegyzékbe
bejegyzett jogokat, tényeket, adatokat, ennek változását, valamint törvényben elıírt
más adatokat
g. A társaság munkavállalóival szemben gyakorolja a munkáltatói jogokat
h. Vezeti az Alapítói Határozatok Könyvét és a társaság Tagjegyzékét

8.4.Az ügyvezetı a társaság ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltı személyektıl általában
elvárható gondossággal, - és ha a Gt. kivételt nem tesz – a társaság érdekeinek
elsıdlegessége alapján köteles eljárni.
8.5.Az ügyvezetı a polgári jog általános szabályai szerint felel a társasággal szemben a
jogszabályok, az Alapító Okirat, illetve az alapító által hozott határozatok, illetve
ügyvezetési kötelezettségei felróható megszegésével a társaságnak okozott károkért.
8.6.A Kszt. 8.§ (1) bek. értelmében az ügyintézés képviseleti szerv döntésében nem vehet
részt az a személy, aki, vagy akinek hozzátartozója (Ptk. 685.§ b, pont), élettársa a
határozat alapján:
a, kötelezettség, vagy felelısség alól mentesül,
b, bármilyen más elınyben részesül, illetve a megkötendı jogügyletben egyébként
érdekelt.
8.7.Az ügyvezetı vagyonnyilatkozat tételi kötelezettsége:
A 2007. évi CLII. tv. 1.§ (1) bek-e és 3.§ (3) bek-e c, pontja alapján az ügyvezetı évente
köteles nyilatkozatot tenni a saját és vele egy háztartásban élı hozzátartozók jövedelmi
érdekeltségi és vagyoni helyzetérıl (vagyonnyilatkozat).

9. A felügyelı bizottság:
A társaságnál 3 tagból álló felügyelı bizottság mőködik.
A felügyelı bizottság tagjait az alapító ... év idıtartamra választotta.
9.1 Összeférhetetlenségi szabályok a Gt. alapján:
A felügyelı bizottság tagja – a nyilvánosan mőködı részvénytársaságban való
részvényszerzés kivételével – nem szerezhet társasági részesedést a társaságéval azonos
tevékenységet is folytató más gazdálkodó szervezetben, továbbá nem lehet vezetı
tisztségviselı, felügyelı bizottság tagja a társaságéval azonos tevékenységet is végzı más
gazdálkodó szervezetben, kivéve, ha az alapító ehhez hozzájárul.
A felügyelı bizottság tagja és Ptk. 685§ b. pont szerinti közeli hozzátartozója és élettársa
nem köthet a saját nevében vagy javára a gazdasági társaság tevékenységi körébe tartozó
ügyleteket, kivéve, ha az alapító ehhez hozzájárul.
A felügyelı bizottság tagja és Ptk. 685§ b. pont szerinti közeli hozzátartozója és élettársa
ugyanannál a társaságnál a ügyvezetıvé, vezetı tisztségviselıvé nem választható meg.
9.2 Összeférhetetlenségi szabályok a közhasznú szervezetekrıl szóló törvény alapján:
Nem lehet a felügyelı bizottság elnöke vagy tagja az a személy, aki
a. Az alapító, illetve az alapító jogkörében eljáró személy.
b. A közhasznú társasággal a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló
munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha a
jogszabály másképp nem rendelkezik.
c. A közhasznú társaság cél szerinti juttatásából részesül, kivéve a bárki által megkötés
nélkül igénybe vehetı nem pénzbeli szolgáltatásokat.
d. Az a.-c. pontban meghatározott személyek hozzátartozója.
A közhasznú szervezet megszőntét követı két évig nem lehet más közhasznú szervezet
vezetı tisztségviselıje az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak
megszőntét megelızı két évben legalább egy évig – vezetı tisztséget, amely az adózás
rendjérıl szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.
A vezetı tisztségviselı, illetve az annak megjelölt személy köteles valamennyi érintett
közhasznú szervezetet elızetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejőleg más
szervezetnél is betölt.
A 2007. évi CLII. tv. 1.§ (1) bek-e és 3.§ (3) bek-e c, pontja alapján a felügyelı bizottság
tagja évente köteles nyilatkozatot tenni a saját és vele egy háztartásban élı hozzátartozók
jövedelmi érdekeltségi és vagyoni helyzetérıl (vagyonnyilatkozat).
9.3 Az elsı felügyelı bizottság tagjai:
Név:
Anyja neve:
Lakcím:
Név:
Anyja neve:
Lakcím:
Név:

Anyja neve:
Lakcím:

9.4 A felügyelı bizottság feladatai:
a. A társaság legfıbb szerve (alapító) részére ellenırzi a társaság ügyvezetését.
b. Köteles megvizsgálni az alapító ülésének napirendjén szereplı valamennyi lényeges
üzletpolitikai jelentést, illetve minden olyan elıterjesztést, amely az alapító
kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik.
c. Ha megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, a társaság alapító
okiratába vagy az alapító határozatába ütközik, vagy egyébként sérti a társaság
érdekeit, haladéktalanul felhívja erre az alapító figyelmét és javaslatot tesz az
intézkedésre, ha az alapító a törvényes mőködés helyreállítása érdekében a szükséges
intézkedést nem teszi meg, köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi
felügyeletet ellátó szervet.
d. Köteles az alapító írásbeli megkeresésére az általa tőzött határidı figyelembe vételével
a megkeresésre adott válaszát, illetve véleményét írásban közölni az alapítóval.
e. Ha a felügyelı bizottság a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeirıl kötött
szerzıdés megszegését észleli, köteles haladéktalanul értesíteni az alapítót.

9.5 A felügyelı bizottság mőködése:
A felügyelı bizottság testületként jár el. A felügyelı bizottság tagjai sorából elnököt
választ. A felügyelı bizottság akkor határozatképes, ha ülésein mindhárom tag jelen van.
Határozatait egyszerő szótöbbséggel hozza.
A felügyelı bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A
felügyelı bizottság tagját e minıségében az alapító nem utasíthatja.
A felügyelı bizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását az ok és
cél megjelölésével a felügyelı bizottság bármely tagja kérheti az elnöktıl, aki a kérelem
kézhezvételétıl számított 8 napon belül köteles intézkedni a felügyelı bizottság ülésének
30 napon belüli idıpontra történı összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz
eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.
A felügyelı bizottság az ügyrendjét egyebekben maga állapítja meg, amelyet az alapító
hagy jóvá.
Ha a felügyelı bizottság tagjainak a száma, az alapító okiratban meghatározott létszám alá
csökken, vagy nincs aki ülését összehívja, az ügyvezetı a felügyelı bizottság
rendeltetésszerő mőködésének helyreállítása érdekében köteles értesíteni az alapítót.
A felügyelı bizottság a vezetı tisztségviselıktıl, vezetı állású munkavállalóktól
felvilágosítást kérhet, a társaság iratait, könyveit megvizsgálhatja.
A felügyelı bizottság egyes ellenırzési feladatok elvégzésével bármely tagját
megbízhatja, illetve az ellenırzést állandó jelleggel megoszthatja tagjai között. Az
ellenırzési jog megosztása nem érinti a felügyelı bizottsági tag felelısségét, sem azt a
jogát, hogy az ellenırzést más, a felügyelı bizottság ellenırzési feladatkörébe tartozó
tevékenységre is kiterjessze.
A felügyelı bizottsági tagok korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a társaságnak az
ellenırzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért.

10. A könyvvizsgáló:
10.1 A társaság elsı könyvvizsgálója:
Név:
Anyja neve:
Lakcíme:
Kamarai tagsági szám:
A könyvvizsgáló megbízatása jelen Alapító Okirat keltezésétıl számítva ............... szól.
10.2 Összeférhetetlenségi szabályok:
Nem lehet könyvvizsgáló:
a.
b.
c.
d.
e.

A társaság alapítója.
A társaság vezetı tisztségviselıje.
A társaság felügyelı bizottságának tagja.
Az itt felsoroltak közeli hozzátartozója.
A társaság munkavállalója, megbízottja és ezek hozzátartozója e minıségének
megszőnésétıl számított 3 évig.
f. Aki a társaság cél szerinti juttatásából részesül, valamint ennek hozzátartozója, kivéve
a bárki által megkötés nélkül igénybe vehetı nem pénzbeli szolgáltatásokat.

10.3 A könyvvizsgáló feladatköre:
a. a társaság éves beszámolóját, annak jogszabályszerőségét köteles ellenırizni.
b. Az alapító elé terjesztett minden lényeges üzleti jelentést köteles megvizsgálni abból a
szempontból, hogy az valós adatokat tartalmaz-e, illetve megfelel-e a jogszabályi
elıírásoknak.
c. Az alapító ülésein köteles részt venni.
d. Ha szükséges, tanácskozási joggal a felügyelı bizottság ülésein is részt vehet
(meghívás vagy saját maga által történt kezdeményezés alapján)
e. Ha megállapítja, vagy egyébként tudomást szerez arról, hogy a társaság vagyonának
jelentıs mértékő csökkenése várható, illetve olyan tényt észlel, amely a vezetı
tisztségviselık vagy felügyelı bizottság tagjainak a Gt.-ben, vagy a közhasznú
szervezetekrıl szóló törvényben meghatározott felelısségét vonja maga után, köteles
az alapítót azonnal értesíteni és intézkedését kérni.
f. Ha az alapító a jogszabályok által megkívánt döntést nem hozza meg, köteles errıl a
törvényességi felügyeletet ellátó szervet értesíteni.
A könyvvizsgáló a társaság üzleti ügyeirıl szerzett értesüléseit üzleti titokként köteles
megırizni.
A könyvvizsgáló a könyvvizsgálókra vonatkozó jogszabályokban illetve a Ptk.-ban
meghatározott felelısségi szabályok szerint felel.

11. A társaság gazdálkodásának szabályai, beszámolásai szabályok, közhasznúsági
jelentés:

A társaság gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapító okirat 3.
pontjában meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja.
A társaság az államháztartás alrendszereitıl – a normatív támogatás kivételével – csak írásbeli
szerzıdés alapján részesülhet támogatásban.
A társaság köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejőleg közhasznúsági jelentést
készíteni. A közhasznúsági jelentés elfogadása az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik.
Az éves közhasznúsági jelentés tartalmazza:
- a számviteli beszámolót,
- a költségvetési támogatás felhasználását,
- a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást,
- a cél szerinti juttatások kimutatását,
- a központi költségvetési szervtıl, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi
önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési
önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek
szerveitıl kapott támogatás mértékét.
- a vezetı tisztségviselıknek nyújtott juttatások értékét, összegét,
- a közhasznú tevékenységrıl szóló rövid tartalmi beszámolót.
Az éves közhasznúsági jelentésbe bárki betekinthet, illetıleg abból, saját költségére másolatot
készíthet.
A társaság létesítı okirata szerinti tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait
a helyi sajtó útján is nyilvánosságra hozza a Szekszárdi Vasárnap címő hetilapban.
12. A mőködéssel kapcsolatban keletkezett iratokba való betekintés rendje:
Az alapító okiratban megjelölt – a mőködéssel kapcsolatban keletkezett – azon iratokat,
amelyek nyilvánosak, az érintettek a társaság székhelyén tekinthetik meg. A társaság éves
mérlegét és a felelıs szervvel kötött szerzıdést az érintettek a cégbíróságon is megtekinthetik.
Az érintett kérésére a társaság ügyvezetıje az iratot köteles megmutatni, abba betekintést
engedni, valamint azokról a kérelmezı költségére másolatot készíteni.
13. A társaság megszőnése:
Megszőnik a társaság, ha
- elhatározza jogutód nélküli megszőnését,
- elhatározza jogutódlással kapcsolatos megszőnését,
- cégbíróság megszőntnek nyilvánítja, cégbíróság hivatalból elrendeli a törlését,
- bíróság felszámolási eljárás során megszünteti.
13.1 Jogutód nélküli megszőnés:
A társaság jogutód nélküli megszőnése esetén az alapító részére a tartozások kiegyenlítését
követıen csak a törzsbetét alapításkori értéke adható ki, az ezt meghaladóan megmaradó
vagyont az alapító más, választása szerinti közhasznú társaság vagy közhasznú alapítvány
részére kell átadni.

13.2 Jogutódlással történı megszőnés:
A társaság gazdasági társasággá nem alakulhat át, csak közhasznú társasággal egyesülhet,
illetve csak közhasznú társaságokká válhat szét.

14. Egyéb rendelkezések:

Jelen Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekre a Polgári törvénykönyvrıl szóló 1959.
évi IV. törvény, a Gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény, valamint a közhasznú
szervezetekrıl szóló 1997 évi CLVI. törvény vonatkozó rendelkezéseit kel alkalmazni.
Kelt Szekszárdon, ..........................................

……………………………………………
Alapító

Jelen Alapító Okiratot készített és ellenjegyezte ........................................... napján:

………………………………………………...
ügyvéd

