
A Budapesti Önkormányzati Követeléskezelő Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.: 01-
09-681826; székhely: 1134 Budapest, Angyalfóldi út 5/b.) tagjai az alulírott napon és 
helyen, a Társaság társasági szerződését a következők szerint módosítják: 

l) A Társaság tagjai a társasági szerződés 11.2 pontját a következőképp módosítják: 

,, 11.2. Osztalékelőleg fizetésről történő határozathozatal 

Két, egymást követő számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása közölti idöszakban a taggyűlés 

osztalékelőleg fizetéséről akkor határozhat, ha 
a) a számviteli törvény szerinti - e célból készitett- közbenső mérleg alapján megállapítható, hogy a társaság 
rendelkezik az osztalék fizetéséhez szükséges fedezettel; azzal, hogy a kifizetés nem haladhatja meg az utolsó 
számviteli törvény szerinti beszámoló szerinti üzleti év könyveinek lezárása óta keletkezett eredménynek a 
számviteli törvényben foglaltak alapján megállapított, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített összegét 
és a társaságnak a számviteli törvény szerint helyesbitett saját tökéje a kifizetés folytán nem csökkenhet a 
törzstöke összege alá, továbbá 
b) a tagok vállalják az osztalékelőleg visszafizetését, amennyiben utóbb a számviteli törvényszerinti beszámoló 
alapján- a Ot. 131. §(l) bekezdésében foglaltakra figyelemmel- az osztalékfizetésre nem lenne jogszabályi 
lehetőség. 

Az osztalékelőleg ki fizetésére a számviteli törvény szerint elkészített és a könyvvizsgáló által auditált- közbenső 

mérleg fordulónapját követő hat hónapon belül - az előző ki fizetések megfelelő figyelembevételével -kerülhet 
sor. Osztalékelőleg a mérleg fordulónapját követő hat hónapon belül a számviteli törvény szerint az üzleti évről 
készitett beszámoló alapján is fizethető." 

2) A Társaság tagjai a társasági szerződés 10.4. pontját a következőképp módosítják: 

"l 0.4. Adásvételi szerzödésen kívül i jogcímen 
a/ az üzletrész átruházható. 
b) az üzletrész nem ruházható át." 

3) A Társaság tagjai a társasági szerződés 16.3. pontját a következőképp módosítják: 

"16.3. A felügyelőbizottság tagjai: 
Név: Bodorné Farkas Zsuzsanna 
Anyja születési neve: Bund i Terézia 
Lakcím: 1138 Budapest, Karikás Frigyes utca 2/a. 
A megbizatás 
a) határozott időre. 
b) határozatlan időre 
szól. 
A megbízatás kezdő időpontj a: 2007. 06. Ol. 
A megbizatás lejárta: 2017. 12. 31. 
Név: Kállay Gáborné 
Anyja születési neve: Fodor Éva 
Lakcím: 1095 Budapest, Mester utca 65. 
A megbizatás 
a) határozott időre, 
b) határozatlan időre 
szól. 
A megbizatás kezdő időpontj a: 2014. 02. 28. 
A megbízatás lejárta: 2017. 12. 31." 
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4) A társasági szerződés többi pontjai változatlan tartalommal maradnak hatályban. 

A Társaság tagjai a társasági szerződés fentiek szerinti módosítását, mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá. 

Budapest, 2014. február 28. 

Név: BUDAPEST FÖV ÁROS ÖNKORMÁNYZATA (képv.: Tarlós István Főpolgármester) 

Név: BUDAPEST FÖV ÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT (képv.: Dr. Bácskai 
János polgármester) 

Név: BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT (képv.: Dr. Tóth József 
polgármester) 

Készitettem és eilenjegyzem: 

Budapesten, 2014. február 28. napján 

Dr. Sándor István ügyvéd 

Kelemen, Mészáros, Sándor és Társai Ogyvédi Iroda 

1052 Budapest, Váci u. 24. 

Jogi megfele15ségét ellenőriztem: 

2014 FEBR 1 9 . 

.............. dr~-G~mr;·o~-A~·d·;ea 
jogtanácsos 
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