
amely a Budavari I(apu nenfutasi Rendszert Üzemeltető Korlátolt Felelősségú Társaság né-
ven alapított, a cégjegyzéI<be 01-09-952764 számonbejegyzett,kizarőlag a Budapest I. kerü-
let Budavári Önkormányzat tulqdonában lévő egyszemélyes korlátolt felelősségű tarsaság (a
továbbiakban: Társaság) alapitő okiratának a Polgari Törvénykönyvről szőIő 2013. évi V.
törvény (a továbbiakban: Ptk,) szerint elfogadott és a2019. május 30. napján kelt alapítói ha-
tfuozatok szerint módosított szövegét tartalmazza az alábbiak szerint:

1. A Társaság cégneye:

-''- 
Budavári Kapu Behaj tási Rendszert Üzemeltető
Korlátolt Felelősségű Társaság

R<ividített cégneve: Budavári Kapu Kft.

2, A Társaság székh.el,ye: 1014 Budapest, Kapisztrántér L

2lA. A Társasáe telephelyei: 1011 Budapest, Iskola utca 10.

1011 Budapest, Fő utca 15.

1013 Budapest, Attila út 65. ajtó: 1.

3. A Társaság tevékenységi köre (TEÁOR'08)

F ő tevéken y s é g: 5 2.2 I S zár azf öldí széllitást ki e gé s zítő szolgéitatás

Egyéb tevékenységek:

6 3 . 1 1 Adatfeldol go zás, web-ho s ztíng szolgáItatás
63.99 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
68,32Ingatlankezelés
79.90 Egyéb foglalás
80.20 Biztonsági rendszer szolgáltatás
8 1. 1 0 Epítményüzemeltetés
81.29 Egyéb takarítás
8 1.30 Zöldterület-kezelés
3 5. 1 3 Villamosenergia-elosztás

4. A Társaság időtartama. üzleti éve

A Társaság határozatlanidőtartamra alakul, működését cégbírósági bejegyzés napjával
kezdi meg.

A Társaság ijzleti éve anaptári éwel azonos, ide nem értve az első üzleti évet, amely a
cégbírósági bej egyzés rcpjátőI az adott év december 3 1 -i g tart.
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5.

6.

A társaság egvedüli taeia/alapítóia

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
székhelye: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

A Tá"saság tö."st8kéie. a" Alupító tö"".b.tót./ü"let"ér".

A Társaság tÖrzstőkéje 20.000.000,- Ft, azaz Húszmillió Forint, amely teljes egészé-
ben Pénzbetétből áll, ,amelyet a cégbej e gyzési kérelem benyújtásá ig Ű Napitő a Tar-
saság rendelkezésére bocsát.

Az AlaPítő törzsbetéte a törzstőkével azonos, izlettészként a törzstőke, illetve a szaya_
zatok I00 %-át testesíti meg.

A Társaság legfőbb szerve

A taggYŰlésnek, mint a Társaság legfobb határozathoző szervének a ptk_ban, illetve ajelen alaPÍtó okiratban meg}tatározott jogait az Alapítő gyakorolja mindaddii , amíg a
Társaság egyszemélyes kft-ként működik.

Az AlaPÍtő minden olyan kérdésben, amely a Ptk., a jelen alapítő okirat, vagy saját
alaPÍtói határozata alapján a hatáskörébe tatíoztk írásban hozzameg döntés ét, határo-
zatát.

Az ÜgYvezető minden évben köteles az üzleti év végét követő legfeljebb 120 napon
belÜl Írásbeli beszámolÓt (éves üzleti jelentés) az Alípítő elé terjeszteni, amely tartal-
mazza a Társaság egész évi működésére vonatkozó Ósszefoglal-ó jelentést, továbbá a
számviteli tÖrvény szerinti beszámoló elfogadásár a és az adőlott eiedmén} felhaszná_
lására vonatkozó javaslatot. A Felügyelő Bizottság köteles az előzőek szerinti írásbeli
beszámolóról (éves ufrzletijelentésről) a saját íráúeü jelentését fenti határidőn belül
ugYancsak az AIaPÍtő elé terjeszteni, ennek hiányában áz Alapítő nem hozhat érvényes
határozatot.

Az ÜgYvezető és a FelÜgyelő Bizottság, ha azt a Társaság működése szempontjából
szÜkségesnek tartjak, bármikor jogosultak javaslatukat iraJban az Alapítő eli teiesr-
teni, és döntését kérni.

KÖteles az Alapítő döntését kémi, ha a Társaság mérlegéből, könywiteli nyilv ántartá-
saból megállaPÍthatÓ, hogy a saját tőke veszteség folytan a törzstőke felér! csökkent,
illetve, ha a Társaság a fizetéseit besziintette es vagyona atartozásokat nem fedezi.
Ilyen esetben pótbefizetésről, yagy atörzstőke leszáútásáról kell határozni,ennek hi-
ánYában dÖnteni kell,a Társaság jogutód nélküli megszüntetéséről, yagy - további
tag(ok) bevonásával - betéti társasággá, illetve ktizkereúti tarsaságg avalÍ'at;p1kúasa-
rol.

Az AlaPÍtő az ŰgYvezető és a Felügyelő Bizottság 7.3. és 7.4. pontok szerinti előter-jesztése kézhezvételétől számitott 30 (harminc) napon belül íráúan, alapííőihatározat
formájában értesíti döntéséről azigyvezetőt és a Fótiigyelő Bizottságot.
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7 .6. Az igyvezető köteles az alapítói határozatokat aHatározatok l(önyvébe folyamatosan
bevezetni, illetve abban elhelyezni.

7 .7 . Az Alapítő kizárólagos hatásköréb e tartoznak a következő ügyek:
a) a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, és az adőzott eredmény

felhasználás ára vonatkozó döntés ;

b) ijzletrész felosztásához valő hozzájarulás, illetve izletrészbevonásának elren-
delése;

c) azűgyvezető, a Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása és
díj azásának me gál l ap ítás a ;

d) olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a Társaság saját ügyveze-
tőjével vagy annak Ptk. szerinti közeli hozzátartnzőjával, illetve élettarsával
Kot;

e) azigyvezető, a Felügyelő Bizottság tagjai elleni követelések érvényesítése;
D a Társaság jogutód nélküli megszűnésének, éúalakulásának elhatérozása;
g) az alapítő okirat módosítása, ideértve a törzstőke felemelésének vagy \eszáIlítá-

s ának elhatár ozáséú. is;
h) osztalékelőleg kifizetésének elhatérozása;
i) mindazon egyéb ügyek, amelyeket a Ptk., a jelen alapítő okirat, vagy alapítói

határozat az Alapítő kizarólagos hatáskörébe utal.

Az Alapitő azigyvezető részére bármely kérdésben, írásban utasítást adhat, melyet azigyve-
zető végrehajtani köteles, de ez esetben mentesül a Ptk. 3:24, §-ban foglalt felelősség alól.

] .8, Az Alapitő és a Társas ág kőzötti bármely szerződés érvényessé géhez annak közokirat-
b a v agy telj es bizonyító erej ű magánokir atb a v alő fo glal ása szüksé ges.

7.9. Az Alapitő az éves beszámolóról (éves üzleti jelentésről) való döntésével egyidejűleg
értékeli az igyvezető előző évi munkáj át, és ennek alapján határoz a részére adható
felmentvény tárgythan A felmentvény igazolja, hogy az igyvezető az értékelt idő-
szakban munkáját a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte.

8" Aziigwezető

8. 1 , A Társaság mindazon ügyeit, amelyek nem tartoznak az Alapító kizárólagos hatáskö-
rébe, az ügyvezető intézi, képviseli a Társaságot hatóságok előtt és harmadik szemé-
lyekkel szemben.

8.2. AzigyvezetőtazAlapító jelöli ki határozott,legfeljebb azonban 5 (ö0 éves időtartam-
ra. Az igyvezető tevékenységének elősegítése érdekében az Alapítő egy vagy több
cégvezető kinevezéséről határozhat. A cégvezető olyan munkavállaló, aki az úgyveze-
tő rendelkezései alapjánirányítja a Társaság folyamatos működését.

A Társaság 2017.január 01. napjátó|202L december 3I. napjáigterjedő határozott
időtartamr a kij elölt ügyvezetőj e :

Szemes György (anyja neve: Faith Katalin, lakcíme: 2097 Pilisborosjenő, iskola út 8.,
születési hely, idő: Budapest, 1954.május 14., adóazonosító jele: 8319093384).



8.3. Az Alapitő hozzájárulása nélkül az igyvezető nem szerezhet társasági részesedést a
Társaságával azonos főtevékenysóget folytató más gazdálkodő szervezetben, illetve
nem lehet vezető tisztségviselő ilyen gazdálkodő szervezetnél. Az ügyvezető éshozzá-
tafiozői (Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 2. pont) nem köthet asajátnevében vagy asaját javá-
ra a Tarsaság tevékehységébe tartoző ügyleteket. E szabályok megszegésével a Tarsa-
ságnak okozott kár me gtérítéséért az 'J'gyv ezető felelő sséggel tartozik.

Az igyvezető a Társaság ügyeiről szerzett értesüléseit üzleti titokként köteles meg-
őrizni.

Az ügyvezető köteles az Alapítő kérésére a Társaság ügyeiről felvilágosítást adni, a
Társaság ijzleti könyveibe és irataiba való betekintést lehetővé tenni. A Társaság mun-
kavállalói felett a munkáltatói jogokat Szemes György ügyvezető gyakorolja.

8.5. Az igyvezető az ilyen tisztséget betöltő személyektől elvárható fokozott gondosság-
gal, a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján köteles tisztjét ellátni. A Társaság
fizetésképtelenségével fenyegető helyzet bekövetkeztét követóen az ügyvezető a fef-
adatait a Tarsaság hitelezői érdekeinek elsődlegessége alapjánköteles ellátni. Azigy-
vezető a jogszabályok, a jelen alapító okirat, az alapítői határozatok valamint ügyve-
zetési kötelezettségei vétkes megszegésével a Társaságnak okozott károkért a polgári
jog szabályai szerint felel.

8.6. Az igyvezetői tisztség megszűnik a megbízás időtartamának lejáratával, az Alapítő
általi visszahívással, valamely törvényben szabáIyozott kizárő ok bekövetkezésével,
lemondással vagy elhaláIozással. Lemondás esetén, ha azt a Társaság működőképessé-
ge megkívánja, annakbatálya csak a bejelentéstőI számított 60. napon ál1 be, kivéve,
ha az Alapító ezt megelózően gondoskodik új ügyvezető megválasztásáről. Ezen idő-
tartamban az igyvezető köteles részt venni ahalaszthatatlan döntések, illetve intézke-
dések me ghozatalában, illetve me gtételében.

9. Képviselet" cégiegvzés

9.1. Azigyvezető az ügyek meghatározott csoportjairanézve a Társaság munkavállalóit
képviseleti j o g gal ruhazhatj a fel

9.2. A Társaság cégének jeg yzésére az alábbiakjogosultak:

- az ügyvezető önállóan.

9.3. A cégsegyzés akként történik, hogy a képviseletrelcégegyzésre jogosultak az iratokat
a Társaság cégneve alatt az aláirási címpéldánynak megfelelően saját névaláírásukkal
|atják eI.

10. Felüwelő Bizottság

l0.1 . A Társaság ügyvezetésének ellenőrzése céljáb ől az Alapító 3 tagú Felügyelő Bizottsá-
got jelöl kihatározott, legfeljebb azonban5 (öt) éves időtartamra.

10.2. A TÚrsaság 2019. június 1. napjától 2021. mújus 3I-íg terjedő határozott időtaríam-
ra kijelölt Felügyelő Bizottság
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elnöke:

Dr. Simon Tibor Áadm Qakcíme:II22 Budapest, Csaba utca 12. I. em. 8,, anyja ne-
ve: Szabó Magdolnq)
tagjai: i
Dúvíd Klóra (lakcíme: 1016 Budapest, Tigris utca 47. 2. em. 6., anyja neve:
Fábidn Zsójia) és
Horvdth Orsolya ZsóJia (lakcíme: 1011 Budapest, Szílúgyi Deuő tér 3. I. em. l0,
anyja neve: Hollai Terézia)

10.3. A Felügyelő Bizottság testületként jár el. Egyebekben a Felügyelő Bizottság működé-
sének részletes szabá|yatt a sajat maga által elfogadott, és az Alapítő áItal jőváhagyott
ügyrend tartalmazza.

11. A könywizsgáló

11.1. A Társaságnál egy könyvvizsgáló működik, akinek kijelöléséről, megbízatásának -

legfeljebb 5 (ö0 évig terjedő határozott időre szóló - tartamáről és díjazásáról, vala-
mint visszahívásáról az AIapitő dönt.

Megbízatása nem lehet rövidebb, mint a kinevezése napjától az ijzleti év számviteli
törvény szerinti beszámolóját elfogadó alapítői döntésig terjedő azon időszak, amely-
nek a felülvizsgálatára kijelölték. Külön törvény a könywizsgáló újraválasztásétt ki-
zínhatla. A könywizsgáIőval kijelölését követően az igyvezető köt a Társaság nevé-
ben szerződést a polgári jog általános szabályai szerint. Amennyiben erre a kijelöléstől
számitott 90 (kilencven) napon belül nem kerül sor, a kijelölése hatálfialanná válik, és

másik könywizsgálót kell az Alapítőnak kijelölnie. Ha a könywizsgáIő gazdálkodó
szervezet, meg kell jelölnie azt a tagát, vezető tisztségviselőjét, illetve munkavállaló-
ját, aki a könywizsgálatért személyében is felelős. E személy kijelölésére az Alapitő
j óváhagyásával kerülhet sor.

t1.2. A Túrsaságnak 2019. június l-től 202l. mtíjus 3l-ig terjedő időszukra kijelölt
könywiugálója:

C O RRE C T P é nzügy i- é s Kö nyv s zuké rt ő Ko r láto lt F e le lős s é g ű T ár s as dg
1026 Budapest, Bimbó út 182. fszt. 3.

Cg. 01-09-907186
képviselőjeként eljár: Egrí István Ivún (anyja neve: Stern Jolán)
1223 Budapest, Elzu utca 1l,
MKVK tagsdgi szdma: 003152

11.3. A könywizsgáIő köteles megvizsgálni a Társaság éves beszámolóját abból a szem-
pontból, hogy megfelel-e a jogszabályi előírásoknak, továbbá megbízhatő és valós ké-
pet ad-e a Társaság vagyoni és pénzügyihelyzetéről, működésének eredményéről.

IL4. A könywi zsgáIő általánosan tájékozódhat a Társas ágngyeíről, ennek keretében felvi-
lágosítást kérhet a Tarsaság ügyvezetőjétől és dolgozóitól;.mggvizsgáIhatja a Társaság
könyveit, bankszámláit, ügyféls zémláit, könyvvezetését, szeruődéseit.
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11.5. A kÖnYwizsgálő köteles az Alapitő döntése iránti eljárást kezdeményeznia Társaság-
nál, ha tudomása szerint a Tarsaság vagyonának jelentős csökkenése várhatő, rugy L
ÜgYvezető felelősségét felvető tényről szeTez tudomást. Amennyiben ezen in'díty"ányát
elutasítják, vagY nem teljesítik, akkor közvetlenüI az Alapítóhoz fordulhat, illetőíeg
amennYiben az AlaPÍió a szükséges döntést nem hozza móg, jogosult a cégbíróságoi
értesíteni.

A jelen létesítő okiratban szereplő természetes személyek a Cn. t0. § (4) bekezdése alapján
külön okíratban kijelentették, hogy a cégiratot szeriesztő jogi kép:viirta ftntnnto a 1igynrmÜnket arra, hog1l a személyes adataíknak a jelen és kapcsolódó ikíratokban való főhinte-t{éhe_z való hozzájárultÍsuk egyben azzal is jár, nogy ai a cégiratok nyilvánossúgdnak elve
alapján búrki számtíra megismerhetővé válik.

A jele'n alaPÍtő okiratban nem szabályozott kérdésekben a polgiári Törvénykönyvrő1 szóló
2013, évi V. törvény, valamint a korlátott felelősségű társaságokr a vonatkozó más magyar

j o gszab ályok rendelkezé sei az ir ány adők.

Budapest, 2019. május 30.

Záradék:

Alulírott dr. Lombo.s Péter ügyvéd (Lombos Ügyvédi lroda, 1051 Budapest, Arany János
ut9a 9. 215.) a cégnYilvánosságról, a bírósági cegeljárásról és a végelszámúásról szóló 2006,
évi V. tÖrvénY (Ctv.) 51. §-ának (3) bekezdese alapjan igazolom,togy u jelen társasági szer-
ződés egYséges szerkezetbe foglalt szövege rn.§r"t.t á lét.ritőokirat-módosítások áIapjan
hatálYos adatoknak és tartalomnak.Igazolom tovabba, hogy a jelen egységes szerkezetbe fog-
lalt létesítő okirat az alapítő 2019. május 30. napján kett-aiapitothaúozátain alapul oly mó_
don, hogY a módosításokfélkövér kurzív betűtípussal kerültek feltüntetésre. A jelen egységes
szerkezetbe foglalt alapítő okiratot azalapító u Ótu. 51, § (3) bekezdése alapján'nem írtaalá.

Készítettem és ellenjegyzem:
Budapest,'t';,tq ia "4 "

Kamarai azonosító szám: 36064640

LoMBo§
üGYVÉDl 1RoDA

dr. LOMBOS PÉTER
üewqd

L,
1051 Búdápe§t Aíany,'áDos ut6 9.2 fl.5.
43ó-3D-7253732

lrcda@drlombo5,hú

!W.drlombos.ho

{§r ,_

BI.§3A\,ff§KÁPU6


