E l ő z m é n y,e k
Ak|anAndrás,Andacs Noémi,Nagy Nóra ésTakács-SántaAndrás 2011.jú|iushó 25. napjánközösen
létrehozták
a Helyi Kisközösségeket SegítőKutató-FejlesztőKorlátolt FelelősségűTársaságot1118
Budapest,Szüret utca 21' 3. emelet4. szám a|att.Ezen gazdasági társaságot a Fővárosi Bíróság,
szám alattbevezette.
Cg. 01-09-966603
mint Cégbírósága cégjegyzékbe
Helyi Kisközösségek Nonprofit
Ezt követően 2011.augusztus hó 29. napján a társaság e|nevezése
Társaságra,majd a közhasznúságifokozat20,|2.januárhó 05. napjávaltöÉénő
Kor|átoltFelelősségíÍ
Helyi Kisközösségek Közhasznú Nonprofit Korlátolt FelelósségíÍTársaságra
megszerzésével
változott'
2012. oktőber hó 29. napjától a társaság székhelyénekváltozása következtébena Fővárosi
TörvényszékcégbíróságaCg. 07-09-023114
TörvényszékCégbíróságahelyett a Székesfehérvári
szám a|atttartjanyilvána gazdaságltársaságot.
A tagok a többször módosítotttársaságiszerződést2015.februárhő 25.hatá|lyalaz alábbiakszerint
újfentmódosítjákésfog|aIjákegységesszerkezetbe:

Társaságiszerződés
a
megfe|e|oen
A|u|írott
tagok,a gazdasági társaságokri| szóli 2006. évi|V. törvény(Gt.) rende|kezéseinek
egységes
vá|tozásokka|
következők szerint á||apítjukmeg az a|ábbi kor|áto|tfe|e|ősségűtársaság
szerkezetbefogIa|ttársasági szerzodését:
A társaság nem jövede|emszerzésreirányu|i kozÖs gazdasági tevékenységfolytatásárajÖtt |étre.A
je||eggeIfoIytathat.
csak kiegészítŐ
társaság Üz|etszerűgazdasági tevékenységet
A társaság cé|jasegítségetnyÚjtani ahhoz, hogy a magyarországitársadalom oko|ógiai és gazdaság
vá|jon.
megva|ósíthatTvá
és a fenntarthatófej|odés
egyensúlyahosszÚ távon kialaku|jon,
a
A társaság cé|jatovábbá, hogy e|omozdítsaa |ég-és vízszennyezés(környezetszennyezés)csÖkkentését,
va|amintaz éghaj|atvá|tozás
bio|igiai sokfé|eségmegorzését'az öko|ogikus mezogazdaság terjedését,
mérsék|ését.
negatívhatásainak
he|yi,
A társaság feladatatovábbá az öko|igiai fenntarthatiság,i||etvea környezet- és természetvéde|em
(azaz
egy
he|yi
kisközÖsségek
gyakor|atokat
folytató
i|yen
továbbá
kisközösségi mego|dásainakterjesztése,
együttmÚködo
érdekében
kÖzcélok
adott te|epü|ésenrendszeres, szemé|yeskapcso|atban|évo,adott
elosegítése.
és sikeres műkÖdésének
csoportok)|étrejöttének

1. A társaság cégneve,székhelye
A társaságcégneve:
1.,1.
cégneve:
A társaságrtvidített

Társaság
Fe|e|osségű
Kor|áto|t
Nonprofit
He|yiKisközÖsségek
Kft.
Nonprofit
He|yiKisközÖsségek

Company
LimitedLiabiIity
HelyiKisköztsségekNonprofit
1.2'A társaságidegennyelvűcégneve:
cégneve:
A társaságidegennye|vűrtvidített
NonprofitLLC
HeIyiKiskozÖsségek
1.3.A társaságszékhelye:

8083 Csákvár, Tersztyánszkytdon korút26.

helye is.
A társaság székhelyeegyben a kozpontiÜgyintézés
o/o
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www.kiskozossegek.hu

1.4'A céghon|apja:

takacssanta@gmai|.com

A cége-mai|elérhetősége:

2. A társaság tagjai
2.1.Név:

Ak|anAndrás

he|yésido: Budapest11',1976.május07'
Szü|etési
neve: TegyeyÁgnes
AnyjaszÜ|etési
Aaj:

8399385646

Lakcím:

SzÜretutca21'3. eme|et4.
1118Budapest,

2.2.Név:

Takács.SántaAndrás

13.
04', 1974.december
he|yésido: Budapest
Szü|etési
neve: CzigolaErika
Anyjaszü|etési
Aaj:

8394271065

Lakcím:

tdön körÚt 26
8083Csákvár,Tersztyánszky

körei
3. A társaság tevékenységi
3.1.Főtevékenység:

szabadidostevékenység
9329'oB M.n.s'egyébszórakoztatás,

7320,08Piac-kÖzvé|emény-kutatás
körök:
3.2.Egyébtevékenységi
jogosulta tevékenységi
kÖrökmódosítására.
3.3.A társaságÜgyvezetése

4. A társaság működésénekidőtartama
határozat|an
A társaságidotartama:

5. A társaság törzstőkéje
600.000,-Ft, azaz Hatszázezerforint,ame|y600.000,-Ft, azaz Hatszázezerforint
A társaságtÖrzstokéje
á||,ame|ya törzstóke 100száza|éka.
készpénzbő|
Összeg600.000'-Ft,
bankjábabefizetett
követő 15 naponbe|Ü|a társaságszám|avezeto
Ebbil az a|apítást
hozzájáru|ás100száza|éka.
a pénzbeli

6. Az egyes tagok törzsbetétje
6 . 1 .N é v : A k l aAnn d r á s
forintkészpénz.
Összege:30o.ooo,-Ft,azaz Háromszázezer
Ttrzsbetét
6.2'Név:Takács-SántaAndrás
forintkészpénz.
Összege:3oo.ooo,-Ft,azaz Háromszázezer
Ttrzsbetét
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7. Pótbefizetés
nem írhate|o.
fedezésére
a tagokszámárapótbefizetést
A taggyű|és
a veszteségek

8. Üz|etrész
hányadotaz
ktvetoena tagokjogaitésa társaságvagyonábó|oketmegi||eto
B.1.A társaságbejegyzését
is
ttbb tulajdonosa
|ehet.Egy Üz|etrésznek
meg.Mindentagnakcsak egy üz|etrésze
Üz|etrész
testesíti
jogaikat- ideértve
a társasági
szembenegy tagnakszámÍtanak;
a társaságga|
|ehet,ezek a szemé|yek
és a tagot terhe|o
útjángyakoro|hatják,
is - csak közös képvise|őjÜk
szerzódésmegkÖtését
egyetem
legesenfeleInek.
ktteIezettségekért
megosz|ása:
az uz|etrészek
igazodik'Ennekmegfelelően
a tagoktÖrzsbetétjéhez
8.2.Az Üz|etrész
'1.Üz|etrész:
50 %
Név:

Ak|anAndrás

Szüretutca21'
Lakóhely:1118Budapest,
o/o
50
2' Üz|etrész:
Név:

András
Takács-Sánta

tdon körÚt 26.
LakiheIy: 8083Csákvár,Tersztyánszky

9. Az üz|etrészekátruházása, felosztása
(Gt. 135. s) kivéve- szabadon
a társaság tagjaira- a társaság saját Üz|etrészét
9'1' Az üz|etrész
átruházható'
te|jesmértékben
csak akkor|ehetátruházni,haa tag a tÖzsbetétét
kívÜ|á||i
szemé|yre
9'2. Az Üz|etrészt
á|ta|kije|Ölt
kivévea Gt' 138. $-banfog|a|tesetet.A tagot,a társaságotvagy a taggyti|és
befizette,
il|etimeg.
e|ovásár|ásijog
útjánátruháznikívántÜz|etrészre
szerzodés
szemé|yt
az adásvéteIi

átruházásáhoza taggyűlés(a társaság)be|eegyezése
kívÜ|á||ó
személyretÖrténo
9.3, Az Üz|etrész
szükséges.
sértivagy
átruházásaa társaságjogosérdekeit
akkortagadhatimeg,ha azÜz|etrész
A be|eegyezés
veszé|yezteti.
jogcímen
nernruházhatiát.
az uz|etrész
kívu|i
szerzodésen
9.4.Adásvéte|i
nemktte|ese|idegeníteni.
9.5.A társasága sajátüz|etrészét
a házastársiktzös Vagyon
örök|és,va|amint
csak átruházás,a megszűnttagjogutód|ása,
9.6.Az Üz|etrész
eseténoszthatófe|'
megosztása
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10.A nyereségfelosztása
a tagokközÖttnem oszthatófe|,hanemaz a
származi nyereség
A gazdaságitársaságtevékenységébő|
cé|rake|
meghatározott
i||etve
azt a jelentársaságiszerzódésben
gazdaságitársaságvagyonátgyarapÍtja,
fordÍtani.

11.A társaság taggyíÍ|ése
11.1.A taggyÚ|ésa társaság |egfóbbszerve. A taggyű|éskizáró|agoshatáskÖrébetartoznakmindazok a
kizáró|agoshatáskörébeuta|.
a taggyű|és
ame|yeketa tÖrvény
kérdések,
tartásáva|határozhat.
tartozóÜgyekbentaggyű|és
11.2.Atársaság a taggyÚ|éskizári|agos hatáskÖrébe
szavazatokszáma:
11'3.Az egyes tagokatmegi||eto
Név:

Ak|anAndrás

szavazatszám: 30, arány: 50%
Takács-SántaAndrás
szavazatszám: 30 arány: 50 o/o

Név:

ha azon mindkéttag je|envan'
akkor határozatképes,
11'4' A taggyű|és
határozatait,amennyiben a tÖrvénymásként nem rende|kezik,a szavazati jogga|
1í.5. A taggyúi|és
jelen|évok
egyszerűtöbbségévelhozza meg.
rendeIkezo
az ügyvezeti hívjaÖssze.
11.6.A taggyÚ|ést

12.Az ügyvezető
12'1.A társaságÜgyvezetóje:
Név:

András
Takács-Sánta

13.
04', 1974'december
he|yésidó: Budapest
Szu|etési
neve: Czigo|aErika
Anyjaszü|etési
Aaj:

8394271065

Lakcím:

tdÖn kÖrÚt26.
8083Csákvár,Tersztyánszky

idire szó|.
határozatlan
megbízatás
Az Ügyvezetoi
2014'március14.
kezdőidőpontja:
A megbÍzatás
|átjae|.
megbízásijogviszonyban
a társaságügyvezetését
Az Ügyvezető
ktte|es'
téte|ére
nyi|atkozat
fizetoképességi
12'2,Az Ügyvezeto

13. Cégjegyzés
jogosult:
András
Takács-Sánta
Az Önállicégjegyzésre
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14.A társaság megszíÍnése
után fennmaradóvagyonta tagok
megszűnéseesetébena hite|ezokkielégÍtése
A társaság jogutid né|kÜ|i
kÖzÖtta vagyoni hozza.1ár
u|ás a rá nyában ke|| fe|osztani.

15. Egyébrendelkezések
tegyenközzé,a
15.1.Azokbanaz esetekben,amikora Gt. a társaságotkötelezi arra, hogy koz|eményt
tesze|eget.
a társasághon|apján
társaságe köte|ezettségének
a gazdaságitársaságokri|szi|ó
kérdésekben
nem szabá|yozott
15.2'A je|entársaságiszerzÓdésben
viszonyaira
a Po|gári
vagyoniésszemé|yi
törvény,a társaságnakéstagjainakazottnem szabá|yozott
ke||a|ka|mazni.
Törvénykönyvro|
szó|ó 1959.évi|V.törvényrende|kezéseit
2015.februárhó 25.napján
Ke|tBudapesten,
Tagoka|áírása:

Al**l&
Ellenjegyezte:

---1*

. 4 l,

7t/,/,i,rz!r/fo1-t
Takács-SántaAndrás

