A TÜNET KULTURÁLIS ÉsMÚvÉszETI KoZHASZNÚ NoNPRoFIT

KoRLÁToLT FELELÓSSÉGÚ TÁRsAsÁG
TÁRsAsÁcl sZERziDÉsE

Alulírott tagok, a Polgári TöNénykönyvrőI szóló 2013. évi V' törvény (Ptk') és az egyesülési
jogról, koÁasznú joÉálásról, uiluÍni']t u civil szervezetek múködéséról és támogatásáról
t ' e"l ct-i'v. töNény (Civil tv.) rendelkezéseinek megfelelően köve&ezők szerint
.'áto
módosítjuk az alábbi kollátolt felelősségÍi tiírsaság trírsasági szerződését.

'ot

l. A társaság cégneve, székhelye
társaság cégneve: Tünet Kulturális és MúvészetiKöáasznú Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Tarsaság
A társaság rövidített cégneve: Tünet Kft.

l.1 A
l

'2

l.3
l'4

A társaság székhelye: 1025 Budapest' Kavics utca l7lb.
A társaság székielye egyben a központi ügyintézés helye is.
2.

A t?ifsaság tagiai

2.1.Név: szabó Réka
Sziiletési hely, idó: Budapest, 1969'01.18.
Lakóhely: 1025 Budapest' Kavics utca 17lb.
Anyia neve: szőke Judit
2.2. Név: Keftész Ándlás

születési hely, idó: Budapest, 1953.09.27.
Lakóhely: l063 Budapest, szondi utca 74'
Anyja neve: Medina Eva
3' A társaság tevékenységi köIe(i) legalább a nemzetgazdasági ág megie|öléséve]
3.1

Fótevékenység: 9001'08 Előadó-múvészet

3.2 Egyéb tevékenységek:

8552'08 Kultuális képzés
9003'08 Alkotómüvészet

3.3

A társaság tevékenységétközhasznú tevékenységként- nyereség- és vagyonszerzési cél
nélkül - végzi. A társaság célja, hogy a Budapest és Magyarország múvészeti éIetében
fontos szerepet betöltő Tünet Egyiittes nevű kortárs tríncszínhrázi tásulat működtetésének

jogi szerveietét és hátterét biztosítsa. A társaság céÜa olyan előadások létrehozása,
amelyek reflektálnak a mai kor sajátosságaira, problémáira' környezettudatos
magatartásra nevehek és szembesítnek a fogyasztói társadalom problénráival. A társaság
célja továbbá olyan okÍatói munka végzése,szer'vezése, amely barki számára
megtapasztalhatóvá teszi a mozgás és az önkifejezés örömét.

>-.a
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3.4 A láfiasitg

Á

3.5

nevelés ós okt(ltós' képességfejlesz!és, ismerettetjesztés,

kultutálistevékenység,
kulturólis Órökség megóvása'

társas[lg

-

az altlbbi kózhasznú tevékenysé4iket íotyÍala:

közhas

ú tevékenysége uz alábbi koietud!1!ok ellárása]hoz kapcsolótlík:

4 nevelés és oktatfu, képességfejlesztés,ismeretterjesztés közhasz ú teyékenység
emzeÍi köznevelésfől szóló 201l. évíCXc' törvélty 1. s (1)-(2) bekezdésében
rögzítetÍ köieladatok
a kultulólis tevékenységaz előadó-művé,zeti ,ze^)ezetek támogaaisóról és
sajótos foglalkoztatási szabályairól szóló 20a8. é\,i XCIX. törvény 3. s (])
b e kez dés é b e n r ó gz íte t Í közfe ladat o k
a kalturális órÓkség me4óvása a kulÍur.llis ölöltség védelméről szóló 2001. évi
LXIV. ttjnény 1-5' s-aiban rögzílelt kÓzfeladatok'

a

A

társaság nem zárja

A

tfusaság vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása

ki, hogy tagjain kíviil más is

részesülhessen

a köáasznú

szolgáltatásaiból.

3'6

érdekében.azokat nem veszéIyeztelve r égez.

3.7 A tfusaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szeNezete páÍtoktól fiiggetlen
és azoknak anyagi trímogatást nem nyújt.

3.8 A

társaság ügyvezetése jogosult a tevékenységi ki'r(ök) statisztikai nomenklatúra szerinti

meghatározására, módositására.
4.

A

A társaság míiködésének időtaÍtama

társaság időtaÍaÍna: hatíozatlan.
5.

5'] A

A tfusaság törzstőkéje

Íárs(tsélg törzstőkÍje 3'000.000,-Ft' azaz hárommíllió

készpénzből áll.

5'2 Amennyiben a tagok a törzsbetétet a tőkeemeléskot
5.3

teljes egészében nem Íizettékbe, úg/

] 6' málcius ] 5' napjóig a Társaság szómLijára beÍzetni'
töÍzsbetétek befizetésénekmegtöÍténtét az ijgyyezetö köteles a cégbíIóságnak

azÍ köÍelesek 20

A

forint, amely teljes egészében

bejelenteni.
6.

Az egyes tagok törzsbetétje

6.1. Név; Szabó Réka
Törzsbelé! összege: 2.]00.000,-Ft azaz kétmillió-eglszázezet forint, amely teljes egészben

készpénzből óll.

6.2. Név: Kefiész András

3

Törzsbetét összege: 90a.000,-Ft azaz kiiencsz,jzezer forint,
készpénzből áll.
7' Pótbefizetés

7'l

a ely

teljes

egészben

Pótbefizetésre a tagok nem kötelezhetőek.
8' Üzletrész
tlfusaság bejegyzését követiien a tagok jogait és a táÍsaság vagyonából őket megillető
hányadot az üzletrész testesiti meg. Minden tagnak csak egy ijzletiésze lehet'

8.1

A

8.2

Egy üzletrésznek több tulajdonosa is lehet, ezek a személyek a tfusasággal szemben egy
tagnak számítanak; jogaikat - ideértve a társasági szerződés megkötését is - csak közös
képviselőjiik útj.i,n gyakololhatják, és a tagot terhelő kötelezettségekéIt egyetemlegesen
felelnek.

8.:l

Az üzletrész a tagok törzsbetétjélrez igazodik'

8.4 Ennek megfelelően az iizletrészek megoszlása:
1. úzletrész 70

%,

Név: Szabó Réka
Székhely: 1025 Budapest, Kavics utca 17lb.

2' üzleÍftsz 30 26
Név: Kenész András
Székhely: 1063 Budapest, szondi utca 74.
9'

Az izletlészek átruházása, felosztiísa

9']

Az íizletrész tl lilfsasdg tagjair szabadon dtruh|izható.

9.2

Az iizletrés4! kíviilálló személyre lkkof lehet úÍluhóznL ha .1 tag a törzsbe!éIét teljes
mértékbeszolgóltatta, kivéve, ha az átruházasra azért kefül sor, merl a \)ag/oni
hozzájárulds, illene 4 pótbefizetés !eljesíÍésénekelmuldsz!ása vlgl kizárás miatt a Íag
lagsílgi viszonyd negszí;nt. A lclgot' a lárslsllgo! vag 4 lc|gg)űlés által kijelölt személyt
az adásyételi szerződés útjón átruhazni kívónt i)zletftszre elővósúllási jog illeti eg a
fenti sorrendben.

9.3

Az

úzleÍÍészkívülálló szemé1yre töfténö átÍuházásiához a taggyúlés(a társaság)
beleegyezése sziikséges. A beleegyezés akkor tagadható meg, ha az üzletrész átluházása
a társaságjogos érdekeit sérti vagy veszélyezteti.

9.4 AdLÍs'réÍeliszerződésen kívüli jogcínen az
megszerzésére d !öbbi klg' cl tdrsaság vag)

ü.lelrész nem ruhttzható át' Az üzletrész
a társaság dltal kijelöh személy - chhen a

softendbe - az elővlislirlasi jogla ,onatkozó fendelkezések megfelelő alkalmazását'al
násokat negelőzően jogosult. E jog ith'uhílzása semmis' Az üzlelftsz mósokat mege]őző
egszerzéséreírányulójog a tagokat izletrészeík eglmashoz viszonyított mérÍékeszerint'
arányosan illeli meE'

9.5 A iársaság

a saját Lizletlészét a

vásállíslól számított egy éven beliil köteles elidegeniteni.

9.6 Az úzletrészcsak átrulrázás. a megsziint
közös

vagyon megosztása eseléll oszll]ató

tag jogutódlása, öröklés' valamint a hIízastársi
1'e].

l0' A Társaság gtlzdálkodása
l0.1 A társaság gazdálkodása során elén eredményétnem osztja fel' aa a létesító okiratában
meghatározott tevékenységérefoÍdítja.

l0'2 A társasáB miiködéséről az \gyyezeLő éves beszímolót köteles készíteni,amelyet könyvvizsgáló választása esetén - a könyvvizsgáló és a felügyeló bizottság elózetes
vizsgálatát követően a taggyűlés fogad el. Az éves beszámoló tervezetét és könywizsgáló választása esetén - könyvvizsgáló nyilatkozatát' valamint a felügyelő

bizottságnak a tervezettel kapcsolatos haÍ^Íoz'AÍáÍa taggyúlésimeghívó me|lékleteként
kell a tagoknak nregküldeni.
l

ll

l' A tilrsasíg taggyillése

.l A

l l.2

taggyülés a tlírsaság leglóbb szerve. A taggyűlés kizárólagos hatásköÉbe tartomak
mindazok a kérdések,amelyeket a gazdasági társaságokról szóló törvény és a Civil tv. a
taggyúlés kizáÍólagos hatáskörébe utal.

A

társaság a taggyúléskizárólagos hatásköÉbe tartozó ügyekben taggyúlésraúisával

határozhat.

l l.3 Az egyes tagokat megillető szavazatok száma:
Név: szabó Réka
szuvazalszón: 70 areiny: 70 '%
Név: Kertész AndÍás
szct|azltszám: 30 llány: 3a 9á

ll..l A

tagg,ailé$ az ügIvezelő u Ptk. szabólycti szerint legulább a k\g,úIésidőponaál
megelőző 5 napon belül a naPirendet is magtiban .foglaló neghívó íl'ásbeli közlésével a
tárcax|g székhelyére-. vagl valamennyi tag előzeles írúsbelie2g,,etértésévelmás
helyszínre - évente legalább egt alkalommul köleles ósszehíyni és megtartani. A
ta$x)űlé,r!'ől az üg,,wzető jewőkijl1y|,el készí!. A tagg/űlést az üp\,ezető hhaja össze. A
taggúlésasszehívása a Ptk 3: I89. $-ábun fogk I esetekben kÓlelező.

Il'5 A

taggyúlésakkor határozatképes' ha azon a törzstóke legalább fele' vagy a leadható
szavazatok többsége képviselve van' EnDek hiányában az eredeti taggyűlés
meghívójában' azonos napirenddel. legalább egy lréttel késóbbi és két héten belüli új
időpontra megismételt taggyúlést lehet összehivDi, amely a képviselt tőkétől ftiggetlenül
határozatképes.

l

].6 A taggyűlés ülései nyilvánosak. Az ügyvezetés a taggyíilési meghívóról, napirendjéről,
előkészító anyagairól, a taggyűlésól készült jegyzókönyvról nyilvántaÍiást vezet,
amelyből megállapítható a taggyúlés döntésének taÍtalma' időpontja és hatálya. valamint

a)

,/>

5

Az ügyvezető köteles továbbá
gondoskodni arról. hogy az iralok keletkezését követő hárcm munkanapon belül a
társaság rveboldfllán a !]1i]! ! !]]].!.|, Il.-_ :. .'. : _n teljes tcÍjedelmébcn
a döntést tálnogatók és ellenzők saámaflínya és szemétye.

hozzálérhctőek legyen€k.

Tára). A
l1.7 Az üryvezetés valamennyi daintésről nyilvántartást vezet (Dónt€s€k
Döntések Tárában sorrend szerint vezetni kell a döntés hozó áltll meghozott
dijntéseket' ismeÍtetni kell a döntések taúalmát' időpontját és fel kell tüntetni a
döntések hatályát, illetve a döntést (ámogatók és €llenzők számrrányát' i|letve
sz€mélyét. A Dijntések Tár nyilvános, ábba bárki korlátozás nélkül bet€kinthet.

A TársásÁg működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba, valamint a Társaság
éves beszámolójába és közhosznúsógi mellékletébe bárki korlátozás nélkül
betekinthct, saját költségóre másolatot készíthct' A betekintési jog a Társaság
székhelyénminden hóten hótfőn és pénteken reggel 8 óra és 14 óra között
gyakorolható.

1

l

'8 A taggyülés határozaúnak hozatalában nem vehet részt az a személy. aki vagy akinek
közeli hozzátaÍtozója

-

a hatálozat alapján
kötelezetBég vagy felelősség alól mentesül- vagy

bármilyen más előnyben részesül_ illetve a megkiitendó jogiigyletben
egyébkéntérdekelt' Nem minósül előnynek a társaság cél szerinti juttatásai
keretében a bárki által megkötés nélkiil igénybe vehető nem pénzbeli
szolgáltatás.

1

l

'9

1 1.

t0

A taggyűlés hatitozatait, amennyiben a törvény másként nem rendelkezik, a szavazati
jogga] rendelkező jelenlévők egyszerű többségével hozza meg.
A lagg/űlés eg/hangú sztlvlz.lttcl h1lLircz u Tór'tasóg szamyileli ltjrvény szerinli éves
beszdnolója és tt ki;zhasznúlrigi nelléklete ellbgatlcistiról' Az tig)vezelő a beszálr1olól
a kó2husznúsági hlclléklellcl egiütt 4 !i\rq!!w! ka:,ető évben kateles az illetékes
cégbíróstigntil letétbe helyczni, valaninl közzé!élel céljtib<il a Cégszolgúlathoz is
benyúj tuni

ll.ll A

tagok

a

lratározatképességre vonatkozó szabályok alkalmazisát

1öbbséget igénylő kérdésekbennem zrárják ki'

ll

']2 A TáIsaság

Jz

egyszelú

működésével, tevékenységévelés gazdálkodásával kapcsolatos üléseből a
tiírsaság
értesítéselsősorban
szolgállatás igénybevevőit értesítenikell.
weboldalán történő közzététellel valósul meg, de amennyiben ez lehetséges úgy postai

Az

úto[. vagy elektronikus levél fonnáiában

is

a

éftesíte[ikell az érintetteket. A

kedvezrrényezeti köl semlniIyen feltétellel neln zált és nem korlátozott.

nyilvánossíggal kI!pcsolatos kiivetelményeknek a társaság
webolrlalán a ]]fr'L11qt]l]. l !. it{.i. ]'l;: _n tosz eleget.

ll.l3 A

Társaság

a

I

l2. Az üs/vezető

l A társaságnak
l2.l.l Név: szabó
l2'

két iigyvezeÍője van|

Réka

Születési hely, idö: Budapest, l969.01.18.
Lakóhely: 1025 Budapest' Kavics utca l7lb'
Anyja neve: Szőke Judit
12.1.2 Név: Keltész András
Születési hely, idő: Budapest, 1953'09.27.
Lakóhely: l063 Budapest' szondi utca 74'
Anyja neve: Medina Eva

l2'2 Az

üg) vezelói megbízatás halaro/allan idöre

l2.3

A

]2'1

A tí!fiaság

12'5

A

Társaság munkavállalói

gyakorolja.

lilett a

szól'

munká1tatói jogokat Szabó

Réka ügyvezető

íEgvezetői ek összeíérhetellenségérea Ptk-ban rögzített szabályokon túl
alkalndzni kell 4 ciyil tv-ben írÍösszeÍilheteÍlenségi okokal is.

ne

lehet más közhasznú
közhasznú szerwzel negszíínésétkt)rető hár()m éyig
szer|eze! veze!ő tisztségviselője az a szenély, aki karábban olyan közhasznú szemezel
vezető tisztségriselője volt'annak megszíinésétmegelőző két évben legalább eg évig
anely jogutótl nélkül ;Zű t meg úgl, hogl az (lllami adó' és únhatóságnál
nyilvtintlr!o cdó- és Nam!4r!ozllsci! nem egyenlí!e!!e ki,
amellyel szemben az állanti adó- és vómha!ósdgjelentős összegű adóhiónyÍ táfiíel'
amellyel saenben az állani adó- és tlmhatóság üzletlezárás i lézkedést
alktlmazott, vagt tizletlezáriist helyettesítő bírsdgot szabott kí,
amelynek adtjszónch ttz cillanti adó- és vdmhatóscig 42 ac]ózd,^ rentljéről szóló
örvüny sze|int Íb Urlggesz te e |ctgy órö l l e'

-

-

-

t I

1

!

l2.5 A vezető tisztségviselő' illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett
közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, lrogy ilyen tisztséget egyidejűleg
más közhasznú szervezetnél is belölt.

12.6 A Társaság az iigyvezetőt' valamint e személy hozzátartozőját a blíki által megkötés
nélkül igénybe vehető szolgiíltatások kivételével_ cél szerinti juttatásban nem
részesitheti.

13.

A feliigyelő bizottság

13.l A társaságnál három tagú felügyelő bizottság miiködik:
13.1.l

'

Név: Gulyás Péter
An1ja neve: Csaba lldikó
Lakcím: 115l Budapest, Ferenczi S'

13.1.2. Név: Kisteleki Gábor

rL'

ó'

Arryja rreve: VégheLy Judit
Lakcím: l125 Budapest' Diósárok 65/a.

13'1'2'

Név: Kovács Agnes
Anyja neve: Kedves Veronika
Lakcím: 1 125 Budapest' Városkúti út 22lA lll5.

1]'2 A felügyelö bizonság tagjainal( megbízatása hará'ro?atlan időIe szól'

A

felügyelő bizottság ellenőrző tevékenysége és hatásköre a tiixsaság felügyeletét
illetőe[ teljes köríi, tagjai a közhasznú szervezetek felügyelő szervének tagjától

13.3

elvárható gondossággal kötelesek tevékenységiiket folytatni.

13 '3-

l

A felügyelő bizottság tagiai közül elnököt

és elnökhelyettest

l3.3.2 A felügyeló

viílaszt.

bizottságot az elnök, akadályoztatása esetén az elnökhelyettes hívja
az ok és a cél
össze legalább évente egyszer' Az ülés összehívását
_
megjelölésével a felügyelő bizottság blfumely tagja íIásban kéIheti az elnöktől'
aki a kérelem kézhezvételétőlszámított 8 (azaz nyo|c'|napon be]ül köteles az
iilést 30 (azaz harminc) napon belüli időpontra összehívni. Ha az elüök a
kéÍelemnek nen] tesz eleget, a tag magajogosult az összehívásra.

13.3.3

A

13.3'4

A

-

meghívót

az ülés időpontja előtt 15 nappal kell a napirendi

pontok

megjeltjlésével együtt a felügyelő bizottsági tagok részére megküldeni-

felügyelő bizottság jogosult

az

üléséÍea Tlfusaság ügyvezetőjét'

alkalmazottját' vagy szlikség esetén szakértőt meghívni.

13.3.5 'd felügyelő

bizottság egyebekben az ügyrend.jét kiilön szabályzatban maga

állapitia meg.

13.4

Ha a felügyelő bizottság a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről kötött

szeflődés megszegésétészleli, köteles haladéktalanul összehívni a közhasznú tarsaság
taggyűlését.

A fetügelő bizoÍÍsóg köteles az i Íézkedésfevaló jogosultsílgárlak megfelelően a
t(lgg)űlést wg| az úg/veze!őt tójékoztat i és annak összehírasót kezdefuényezní, ha
arróI szerez tudomcist' hogy

-

a tít aság működése sorón olyan jogszabólyséttés !ag) a tólsasóg érdekeit
eg)ébkin! súlyosLn sértő ese ény (mulasztás) töftént' amelyhek megszüúÍeÍése
vag) kö|eÍkezményeinek elháríttisa' ílletve enyhítése az intézkedésrejogosult

-

dU

nli s! !

lc 5z i s z ük s,: {( ssi :

a vezető tisztségviselőkfelelősségétmegalapozó tény mert;lt fel.

13.5 Nem lehet a felügyelő bizottság elnöke vagy ta&ja, illetve a társaság könyvvizsgálója
a személy,

az

aki

_ a társaság tagia, yezeÍő Íbztségl,iselője
- a tfusasággal a megbízatásán kívüli más

tevékenység kifejtéséreirányuló
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha

<-)

I

_

jogszabály másképp nem rendelkezik,
a társaság cél szerintijuttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül
igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatrísokat -, illetve
a fenti pontokban meghatározott személyekhozzátaÍÍozója.

.
l4.l Az

14.

ügyvezetők önálló

cégiegyzés

cégjegyzésrejogosultak.

15.

A társaság átalakulása

és megszűnóse

l5.1 Nonplofit gazdasági táÍsaság más társasági folmába csak nonprofit jellegének
megtartásával alakulhat át' nonprolit gazdasági társasággal egyesülhet, illetve nonprofit
gazdasági társaságokká válhat szét.

15.2 Ha a tár'saság jogutód néLkiil megszűnik, úgy a tartozások kiegyenlítése után a tifusaság
tagjai részérecsak a megsziinéskori saját tőke összege adható ki, legfeljebb a tagok
vagyoni hányadának teljesítéskoli értékeele.jéig' Az ezt meghaladó vagyont a
cégbÍróság a társaság közhasznú tevékenységévelazonos vagy ahhoz hasonló közérdekú
célra forditja.
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l l.7., 1 l.13. pontokat érintő módosításokkal egységes szerkezetbe foglalta és
ellenjegyezte dr. Németh L' Zsolt ügyvéd' Budapesten 2014. júniüs 30. napján:

