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Tisztelt Váľosgazdálkodási és Pénzii gyi Bĺzottság!

I. Tényállás és döntés taľtalmának ľészletes ismeľtetése

Az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyestilésérőI, széträ|źsźrő| sző|ő 2013. évi CLXXVI torvény

ľende|kezései értelmében a Képviselő-testtilet két alkalommal hatźltoz az egyesülés tźtrgyźtbaĺ. Az első

döntést a Képviselő-testiilet 2015. februát |9. napján hozta meg' melynek alapján a 43/2015. (II.19.)

számú határozatźtva| így dĺlntott, hogy a JóHír Józsefuárosi Média, Rendezvény és Galéľia Központ
Nonprofit Kft. és a lózsefvtĺrosi KĺizösségíHźĺzak Nonprofit Kft. összeolvadjon 2015. augusztus 1.

napjźtő|, és zártkoríjen műkĺjdő nonpľoÍit részvénýérsaság foľmában miíködjön tovább, Józsefuáľos

Közösségeiért Nonpro fit Zrt. néven.

A Zrt. 20I 5 . augusztus I . napjźx a| bej egyzésre keľült.

AZrt.Igazgatősäga2015. augusztus 3.ĺap1ával megtaľtotta atakuló ülését, és felkérte azigazgatősźę
e|nökét az ígazgatőság ügyľendjének elkészítésével, valamint beteľjesztéséve|. Az ügyrend ahatározat
2. mellékletétképezi.

Azrt. Feltigyelő Bizottsága 2OI5. augasztls27-énmegtaľtotta alakuló ülését, elfogadta ahatźtrozat I,

szämű mellékletében található tigyrendj ét.

AZrt. elkészítette miíködésére vonatkozó Szervezeti és MűködésíSzabáIyzatźú, amely ahatározat3.
szźtm,ű mel lékl etét kép ezí.



il. A beteľjesztés indoka
A gazdasági táľsaságok igazgatősági valamint Felügyelőbízottsźĺgi ügyľendjének jóváhagyźsa,
Szervezęti és műk<jdési szabźiyzatának elťogadása a tulajdonosi jogokat gyakorló hatásk<irébe tartozlk,
ezért aBizottság a döntés meghozatalára jogosult.

ilI. A diintés célja, pénzügyi hatása

A dtintés cé|jaazľt. műkĺjdéséhez szükséges alapdokumentumokjóvźthagyása,

A döntésnek pénzĹigý hatása nincs.

Iv. Jogszabályi környezet

A Bizottság döntése a Budapest Józsefuárosi onkormányzat vagyonrĺról és a vagyon feletti tulajdonosi
jog gyakoľlásráľól sző|ő 6612012. (XII.13.) önkormányzatirende|et49. $ (3) bekezdésén alapul.

Fentieka|ap jánkéremazaIétbbíhatétrozatí javaslatelfogadását.



Határozati javaslat

A Városgazdálkodási és Pénzügý Bizottság źtruhtnott hatásk<iľében e|jźtwa, mint a Józsefuáros
Közössé geién Nonpro ťĺt ZrÍ.. egyszemélyes tulaj donosa úgy đ<!nt, ho gy

1 . jóváhagýa ahatfuozat I. me|Iékletét képező Felügyelő Bizottsźĺg ügyrendjét.

Felelős: polgáľmester
IJatáridő: 20|5. szeptember 14.

2. elfogadja a hattrozat 2. mellékletét képező, Józsefuáros Közösségeiért Nonproťĺt Zrt
Igazgatőság ügyrendjét, valamint a határozat 3. számű mellékletét képező Szervezeti és
Műkö dési szab źiyzatźt.

Felelős: polgármester
IJatándő: 20|5. szeptember 14.

A dontés végrehajtásät végző szewezeti egység Józsefuáros Kĺizösségeiéľt Nonpľofit Zrt.,
Gazdálkodási Ugyosztály

A lakosság széles k<iľét éľintő döntések esetén az előterjesztés előkészitőjénekjavaslata akozzététe|
mődjára. nem indokolt hiľdetőtáblán

Budapest, 2015. szeptembeľ 07.
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Ücynnľnľľ
A Józsefuáros Közösségeiért Nonprofit Zrt. Feltigyelőbizottsága a Polgári Törvénykönyvről
sző|ő 2013. évi V. törvény (a továbbiakban Ptk.) 3:If2. $ (3) bekezdése alapján a működésére
vonatkozó szabáiyokat az alźbbiak szeint állapítja meg:

A Feltigyelőbizottság j o gállása

A Feltigyelőbizottság a Ptk., a Józsefuáros Közösségeiért Nonprcfit Zrt. (a továbbiakbďn
társaság) a|apszabźiya és a gazdasági társaságok működósét szabźt|yoző . hatályos
jogszabályok, a jelen ügyľend előírásainak figyelembevételével, mint testÍileti szerv el\enőrzi
a társaság tigyvezetését.

il. A Felügyelőbizottság |étszáma, megbízatálsának időtartama, szervezete, a tagok
j ogai' kiitelezettségei

1. A Felügyelőbizottság |étszámahárom fĺí.

2. A felügyelőbizottsági tagsźryi megbízás az a|apitő Képviselő-testtiletének mindęnkor
hatályos rendeletben történő szabá|yozás szerinti, hatáskörľel rendelkező szerv á|tali
megvźl|'asztással és az énntett személy tůta| va|ő elfogadással jön létre. A Felügyelőbizottság
tagtraít az alapitő öt éves hatźrozott időtartamĺa vá|asztotta, 2015 . augusztus 0 1 . napj átó| 2020.
július 31', napjáíg.

3. Afelügyelőbizottságitagsźęmegszűnése:

Megszrĺnik amegbizás: '

- a megbízás időtartamának Iejártáva|,
. visszahívással, amit az a|apítő báľmikor indokolás nélktil megtehet,
- törvényben szabályozottl<lzárő ok bekövetkeztéve|,
- lemondással,
- elhalálozássa|.

A tag tisztségéről bármikor lemondhat, azonban ha a társaság működőképessége ezt
meýivźnja, a lemondás csak annak bejelentésétől szźlmítot. hatvanadik napon válik
hatályossá, kivéve, ha az a|apitő az új tag megvźiasztásárő| már ezt megelőzően
gondoskodott. A tagnak a lemondó ný|atkozatźtt atttrsasźryIgazgatôsćlgának elnökéhez.kell
címęznię (Ptk. 3:26. $ (5) bekezdés).

4. AFelügyelőbizottságszeĺvezete

A Felügyel őbizottságtesttileti szerv.
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A tagok maguk köZĹil vźiasztják_ a Feltigyelőbizottságmegbizatásának idejére _ az elncjköt.

Az elnök megvá|asztásátra egyszeru szótöbbséggel kerĹil soľ'

Az elnök feladatai:

- ĺjsszehívja és vęzetí a Felügyelóbizottság üléseit, gondoskođik az ülés feltételeinek
biztosításáról,

- képviseli aFelügyelőbizottságot,
- gondoskodik a Felügyelőbizottság döntéseinek v égt ehajtásźtő|,

az alapitő ülésein szfüség szerint ismerteti és képviseli a FelügyeIőbizottsäg
álláspontj át, véleményét,

- a Felügyelőbizottság vizsgá|atźlĺak eredményéről értesíti a társaság Igazgatősági
elnökét,

- amennyiben a tag tagsága bármely okból megszűnik, köteles értesíteni a társaság

Igaz gatő ságtnak elnökét, és kezd emé ny ezí t$ tag (ok) m e gvál asztás át,

- ellátja mindazon feladatokat, amelyeket jogszabá'Iy, ügyrend vagy a

F elügyel őb izotts try az e|nök r észér e me g ál l apít.

Az elnök akadá|yoztatźsa esetén aZ előbbi feladatainak ellátásával időlegesen a

Felügyelőbizottságegyiktagtrtltmegbizhatja.

5. AFelügyelőbizottságiülésektechnikaifeltételeinekbiztosítása

A Felügyelőbizottság az üléseit a társaság székhelyén taĄa. Indokolt esetben az ülés más

helyen is megtartható.

Az ülés technikai feltételeit a társaság ügyvezetése biztosítja, ennek kapcsán gondoskodik az

ülések napirendjéhez kapcsolódó anyagok tagoknak való kikĹildéséről, az ülések
j egyzőkönyveinek vezetésérő l, az ii atok iktatás áľó l és k attár azás áról.

6, A tagok jogai és kötelezettségei

A tagok jogai és kötelezettségei, hogy a Felügyel őbizottság munkájában személyesen ľészt

Vegyen. A tagok köteles ellátni a felügyelőbizottsági döntéssel rájuk bízott ellenőrzési
feladatokat, köteles részt venni személyesen aZ üléseken, képviseletnek helye nincs (Ptk.

3:121. $).

A Felügye|őbizottság tagtrai a tźĺrsaság ügyvezetésétől fiiggetlenek, tevékenységük során nem

utasíthatók. (Ptk. 3:26, (3) bekezdés).

Bármely tag jogosult:

- azülés napirendjérejavaslatot tenni,
. az iilés összehívźsät kezđeményezní az ok és cél megjelölésével,
- napirenden szereplő kérdésben véleméný nyilvánítani,

ahatźtrozatokmeghozata|ában,aszavazźsbanrésztvenni,
- a meghozotthatározatta| kapcsolatos ellenvéleményének az ülés jegyzőkönwbe való

rögzitését kéľni,
- mjnđazt megtenni, amire jogszabáIy feljogosída.

A felugyelőbizottság tags'ai a tisztség e|Lá/ĺźsáért az a|apitő á|ta| megällapított díjazásra
tarthatnak igényt.
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7. Titoktaľtás

A felügyelőbizottság tagaí kötelesek a munkájuk soľán tudomásukra jutott adatokat,

információkat üzleti titokként kezelĺi, és megőrizni. Nem jelenti a títoktartźlsi kötelezettség
séľelmét a munkavégzés soľán és annak kapcsán a jelzési és tájékoztatási kötelezettség
teljesítése érdękében az igyvezetésnek, az alapítőnak és a törvényességi feltigyeletet e|Iátő

szervnek adott táj éko ztatts.

8. Felelősség

A felügyelőbizottsági tagok aZ ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával Vagy nem
megfelelő teljesítésével a társaságnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kźréri
való felelő sség, szabályai szeľint felelnek a tfu sasággal sz emb en.

III. A Felügyelőbizottság feladatai és hatáskiire

A társaság igyvezetésének ellenőrzése soľán:

- jelentést készít a számviteli törvény szerinti beszámolóľól és az adőzott eredmény
felhaszná|źtsáról (Ptk. 3,120, $ (2) bekezdés)'

- a társaság ügyvezetésétől felvilágosítást kérhet, a táľsaság irataiba, számviteli
nyíIvźntartásaiba, könyveibe betekinthet , a tźrsaság szám|ájät, pénztärát, szerződéseit
megvizsgálhatja, szakéľtővel megvizsgźĺ|tathatja (Ptk.3:27 , $ (2) bekezdés),

- a tagok źtlta| végzett ellenőrzés során tudomásukľa jutott szabtifialanságokról készített
feljegyzést megtárgyalja és állást foglal az ügyben )

- Ha a felügyelőbizottság szerint az igyvezetés tevékenysége jogszabályba va1y az
alapszabtt|yba ütközik, ellentétes a társaság legftíbb szerve határozataíval vagy
egyébként sérti a táľsaság éľdekeit, a felügyelőbízottság összehívja atźrsastry legftíbb
szervének iilését e kéľdés megftrgya|ása és a szükséges hatźlrozatok meghozatala
érdekében (Ptk. 3:120. $ (3) bekezdés).

A Felügyelőbizottság az etlenorzésének eredményérő| az igyvezetőt íľásban, a hatärozata
megkiildés ével táj éko ztatj a.

Ha a feiügyelőbizottsćtg el|enőrző tevékenységéhez szakértőket kíván igénybe venni, ' a

felügyelőbizottság eľre iľányrrló kérelmét az ugyvezetés köteles teljesíteni (Ptk. 3:120. $ (1)

bekezdés).

Iv. AF.elügyelőbizottságműkiidése

1. A Feltigyelőbizottság testtiletként jćr eI, Munkáját éves ülés- és munkat erv a|apjźn
végzi, amelyet _ a megalakulás évét kivéve) _ minden év első tilésén állít ĺissze és fogad el.

2' A Felügyelőbizottság az ügyrendj ét _ az ügyvezetéssel töľténő előzetes egyeztetés

után - ma5a tĺ||apitja meg és attrsasźrya|apitőjahagyja jóvá (Ptk. 3:122. $ (3) bekezdés).

3. Az tilések rendje:

3.1' Rendes ülés

A Felügyelőbizottság rendes ülését az éves ülés- és munkatervben elfogadott gyakorisággal
tita|ćĺbanhárom havonta tĄa, kivétel a megalakulás éve.
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Az ülésekľe a meghívót az ülés iđőpontjának, helyének és napirendjének közlésével nyolc
nappal azĺJIés előtt kell a tagoknak és az egyéb meghívottaknakkézhez kapni.

A meghívóhoz mellékelni kell az ülés napirendjére kihízött kéľdésekben való

határozathozatalhoz szükséges információkat tartalmazó dokumentumokat, amelyek tagok
részére tijľtérrő kikiildés éľő I a táľ saság ügyvezetés e gondo sko dik.

3.2. RendkívĹili ülés

Az ülés összehívását bármely tag az ok és cél megjelölésével írásban kezdeményezheti az

elnöknél, aki a kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon beltil köteles intézkedni a
felügyelőbizottság ülésének harminc napon belüli időpontľa történő összehívásárôI, Ha az

elnök a kérelemnek nem tesz eleget, atagmagajogosult az ülés összehívására.

3.3. Az iilés kotelező összehívásának esetei:

- a Felügyelőbizottság bármely tagsa, azIgazgatőság elnöke, a konywizsgáló, illetve az

alapító az ok és a célmegjelölésével kéri,
- ha valamely _az alapító Képviselő-testÍilete, annak bizottsága elé terjesztendő _

j el entés F elügyel őb ízottság általi megv ízs gtůása végett szükséges,

- ha az e|őző ülés határozátképtelen volt.

4. A nem szabáIyszeruen összehívott .tilést csak akkor lehęt megtartani, illetve a

meghívóban nem szereplő kérdést csak akkor lehet megtárgyalni, ha az ülésen valamennyitag
jelen van, és a meghívóban nem közölt napirend meglárgyalása ellen egyiktik sem tiltakozik.

5. A Felügyelőbizottság ülései ztrtak, a tagokon kívĹil csak a meghívottak vehetnek részt'

6. A Felügyelőbizottságülése akkor hatfuozatképes, ha azonva|amenný tag jelen van.

7. A Felrigye|őbizottság ülésére a tagokon és a táľsaság igazgatőságának tagjain kívül
ki'ilső ľésztvevők és szakértők is meghívhatók. A meghívás szólhat az ülés egészére vagy
egyes napiľendi pontjainak meg!átgya|ásźra. A meghívottak kizárő|ag a vitában vehetnek

tészt, szavazatí jogga| nem ľendelkeznek. A meghívásról a Felügyelőbizottság elntjke hatátoz,
ő engeđé|yezi az ülésen való részvételt a nem bizottsági tagok tészére, a társaság

könywizsgálója esetén a Ptk. 3:131' $ (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.

8. A Felügyelőbizottság elrendelheti, hogy az ađott napirend tźlrgyalásćnáI csak a
.Felügyelőbizottsági tagok, illetve attlrsaságIgazgatősági tagjai lehetnek je|eĺ (ztlrtůIés). Zárt
Ĺilés esetén a jegyzőkönyvet az elnök által kijelolttagvezeti'

g. A Felügyelőbizottság ülésének menete

Az ülés megnyitását, a hatźrozatképesség és a napirenđ megállapítását követően a

Feltigyelőbizottstę az egyes napirendeket az elfogadott sorľendben tárgyalja.

Egy napirendi ponton belül előszor az előterjesztés ismertętésére kerül sor, majd kérdések,

hozzászőLások és vita következik. Ennek alapján az elnök megfogalmazza az e|hangzott

hatfuozati javaslatokat és azokat egyenként szavazästa teszi fel' A szavazást kovetően az

elnök megźůIapítja annak eredményét, és ismerteti az e|fogadott hatáľozat szövegét'

Valamennyi napirend megf'árgya|ása után az ülést be kell rekeszteni' és a jegyzőkönyvet le
ke|| zámí.
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10. Hatźrozathozata|

A Felügyelőbizottság döntéseit egyszera szavazattobbséggel, ĺyí|t szavazássa| hozza meg,
Minden tagnak e1y szavazatavan.

11. AFelügyelőbizottságjegyzőkönyve

A Felügyelőbizottság üléseiről, az ulést követő nyolc napon beliil jegyzőkönyvet kell
felvenni, amely tartalmazza:

- az i.ilés helyét, idejét, jelenlévő tagok és egyéb személyek nevét,
- a megtärgya|t napirendi pontokat, a szavazásra bocsátott hatfuozati javaslatokat, a

szavazáseľedményét,aze|ťogađotthatźrozatokat,
- míndazt, amelynek jegyzokonyvbe vételét bármely tag kéľi, kivéve amennyiben az

nem felel Íneg az ülésen töľténteknek,
- esetleges kisebbségi vagy kĹilönvéleményt, tiltakozäst,
- ellenszavazőkesetleges véleményét,
- a jegyzőkönywezető és a hitelesítők, valamint a Felügyelőbizottság elnöke a|áirását.

A jegyzőkönyvet a tźrsaság ügyvezetése áIta| biztosított személy vęzeti és egy bizottságs tag
hitelesíti.

Báľmely tag jogosult a jegyzőkönyv módosítását javasolni, illetvę amennyiben a
jegyzt5könywezető kérését nem teljesíti a jegyzőkönyvet véleményeltéréssel a|źlímj.

12. Határozatok

A Felügye|obizottság đöntéseit határozati foľmában hozza meg. A határozatokat évenként
kezđőđ(j folyamatos sorczámozással kell ellátni. A hatźnozat larta|mtńő| fiiggően fel kell
ttintetni ahatándőt és a végrehajtásért felelő személy nevét.

13. Ülés elektronikus hirköz|ő eszkozközvetítésével

A Felügyelóbizottság tagai elektronikus hírközlő eszkoz közvetítésével, személyes jelenléhik
néllctil is tarthatnak Felügyelőbizottsági ülést és hozhatnak hatátozatot. Az elektronikus
hírközl(5 eszköz közvetítésével megtartásra kenilő tilés tényét a meghívóban szeľepeltetni kell.
Nem tarható ily módon ülés, ha ez ellen a Felügyelőbizottság bármely tagja írásban, az ülés
megtaľtása eilőtt legalább három nappal tiltakozik.

Az elektľonikus hírkĺjzlő eszkoz közvetítésével megtartott ülésen az elnok feladata:

- a Felügyelőbizottsági tagok szeméIyazonosságának hang, illetve egyéb módon történő
ellenőľzése

- az iilésen e|hangzottak hangrógzítéséről
- az ülésen elhangzottak és a hozott hatátozatok írásos jegyzőkönyvi rögzítéséľől
- az elkészült írásos jegyzőkönyv nyolc napon belül a FelügyelőbízottsźL3} tagoknak

történő kikiildéséľől való gondoskodás.

A jegyz(5könyvet a meghívóban megjelölt helyen a jegyzi5konywezető vezeti, és az elnök
hitelesíti.

Nincs akadźiya annak, hogy a meghívóban szereplő helyen a Felügyelőbizottság bármelýk
taga személyesen megj elenj en.
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Az elektronikus hirkozlr(5 eszköz közvetítésével megtartott ülés lefolytatására egyebekben a

rendęs ülésľe vonatkozó szab ályok értelemszeníen irányadók.

v. Iktatás és iľattáľazás ľendje

A Feiügyelőbizottsághoz érkező és a kimęnő leveleket iktatni kell, évenként kezd(iđő

sorszámmal'

Az ülése ir atanyagát ü1 ésenként elktilonítetten kell tárolni.

A Felügyelőbizottság tagtrai a bizottság írataiba, ĺy1|váftartásokba korlátozás nélktil

betekinthetnek. Az iratokrólkiadott másolatot szignálni kell a kérőnek és a kiadónak.

VI. Egyebek

A je|en ügyrendben nęm szabá|yozott kérdésekben a Ptk. és az egyéb vonatkozó jogszabályok

rendelkezé seí az irányadók.

Jelen ügyrendet a Ptk. 3:122. $ (3) bekezdése alapján a Felügyelőbizottság 4l2015.(vIII.27,.)

szźmíhatärozata á|Iapítjameg. Az ügyrendet az a|apitőnak jóvá kell hagynia.

Az ügyrend hatáIya aztĄabb ügyrend elfogadásáig, illetve a Felügyelőbizottsźrymegszíínéséig

á1l fenn.

Budapest, 2015. augasztus 27.

jegyzőkoĺywezető

,)t/ LL
F elü gyel őb izotts ági tag

?
Felügyelőb izottságs tag

ł\Vlu 6ô)
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A Józsefváros Kiizösségeiért Nonprofit Zrt. (1084 Budapest, Mátyás tér 15', Cg.01-10-

048493) - a továbbiakban: Társaság - ügyvezetését azlgazgatőság látja ei.

A Társaság irányításźlval kapcsolatos olyan dontések meghozatalára, ame|yek nem tartoznak

az A1 apítők hat áskö réb e, az lgaz gató s ág j o go sul t.

Jelen ügyrenđ célja, hogy meghatátozza az Igazgatóság működésének, hatáskörének és

elj árás ainak al apvető szab źiy ait.

Az Igazgatóság tevékenységét a hatályos jogszabő'|yok a Táľsaság AlapszabáIya és a jelen

ügyľend rendelkezéseinek keľetei között végzi, összefiiggésben a cég szewezeti és miíkodési

szab źiyzatában fo gl alt rendelkez és ekkel.

A fenti rendelkezések alapján megállapított működési rend az a|ábbiak szerint kerĹilt részletes

szabtll'yozásra:

I. Altalános Előírások

1 ' 1. Az Igazgatóság a Társaság igyvezető szerve. Képviseli a Társaságot harmadik

személyekkel szemben bíľóságok és más hatóságok előĺ, kialakída és irányítja a

Táľsaság munkaszervezetét, az Igazgatósági elnök tartós távolléte esetén az elnök

jeloli ki a Társaság munkavállalói folött a munkáltatói jog gyakoľlóját.

I.f, AzIgazgatóság 5 tagból źů|, azlgazgatősäg(Igazgatősági tagok) megbizattsa

az Alapitő által esetenként meghatátozott időtar1amra szőI, a tagok bánnikor indokolás

nélktil visszahívhatók és amegbizatásuk lejárta után újľa megváLaszthatók.

Lz lgazgató s á g tagj ain ak megbízatása f020, j úl ius 3 1 -i g szól'

Az Igazgatósági tagság megszűnik :

. a megbizás tartamának |ejtlrtával,

. a visszahívással.
' . lemondással,

. elhalálozással
o a Törvényben szabźĺLyozottkizárő vagy összeférhetetlenségi okok bekövetkeztével.

')
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AzIgazgatóság tagjainak részleges cseréje vagy aZIgazgatóságúj tagokkal való kiegészitése
esetén az íj tagok megbizatása az Igazgatóság eredeti megbízatásának időpontjáig szól'

1.3. Az|gazgatóság tagia:

i. A nyilvánosan miĺködő részvénýársaságban va|ő ńszvényszerzés kivételével _ nem
szerezhet részesedést a Társaságéval azonos tevékenységet fĺítevékenységként

me gj el öl ő más gazdálko dó szew ezetb ęn, to vább á

2, Nem lehet vezető tisztségviselő a táľsaságéva| azonos ťcítevékenységet végző más
gazdaságí táľs as ágb an, ill etve szövetkez etb en.

3. Az Igazgatóság tagja és közeli hozzźltartozőja, va|amint élettársa a Társaságnti az
Igazgatő ság tag źw á nęm v tńasztható meg.

Az Igazgatóság tagja ügyvezetési tevékenységét a Társaság éľdekének megfelelően köteles
ell átni. Az lgazgató s ág ta gj a iigyv ezetési ťel adat ai t személyes en kötel es ellátni.

ÄzIgazgatóság tagjait a Táľsaság Alapítója vćtlasztja meg' nevezi ki vagy hívja vissza' Az
Igazgatősägi tagságra szóló megbizás a tisztségnek a kijelölt, me,gvá|asztott vagy kinevezett

személy által történcí elfogadásával jön létre.

A Ptk. ľendelkezései az irányadók azLgazgatőság tagjaival szembeni követelmények és kiztrő
okokat illetően: az lgazgatőság tagja az a nagykoru személy lehet, akinek cselekvőképességét

a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátoztźlk.

Nem lehet az Igazgatőság tagsa 4Z, akit biíncselekmény elkövetése miatt jogerősen

szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fí:ződő hátrányos

következmények alól nem mentesült.

Nem lehet az Igazgatőság tagja az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely
foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatáIya alatt az ítéletben megjelölt

tevékenységet folýató jogi szemé|y vezetó tisztségviselője nep lehet.

Az eltiltást kimondó hattĺrozatbanmegszabott időtartamig nem |ehet azIgazgatőságtaga az,

akit eltil tot tak a v ezető tis zts égvis elő i tevékenys égtől.

Az Igazgatőság tagtra a Társaság Alapítója részére köteles a Társaságla' vonatkozőaĺ
felvilágosítást adni, és szźmźlĺa a Társaságra vonatkozó iratokba és nyilvántartásokba

betekintést biztosítani. A felvilágosítást és az fuatbetekintést az lgazgatőság tagia a jogosult

által tett írásbeli titoktaĺtási nvilatkozat téte|éhęz kötheti.
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Az lgazgatóság tagja megtagadh atja a felvilágosítást és az iratokba való betekintést, ha ez a

Társaság uz|etí titkát sértené, ha a felvilágosítást kéľő a jogát visszaélésszetuen gyakorolja,

vagy felhívás ellenére nem tesz titoktartási nyilatkozatot.

Az Igazgatóság tagja haladéktalanul köteles bejelenteni azIgazgatőságnak a szemé|yét illető

ö s szeférhetetlens égi és kízát ő köľĹilmény felmerül és ét.

I.4. AzIgazgatőságtagsaíkozĹil elnököt väIaszt.

Az elnököt akadályoztatása esetén amegbizottIgazgatőságitaghelyettesíti azIgazgatőság

működésével kapcsolatos elnöki felađatok tekintetében.

A Társaság legfőbb szerve ülésén hivatalból' egyéb fontosabb értekezleteken,

rendezvényeken az Igazgatősźtg elnöke, akadá|yoztatása esetén a megbízott Igazgatőságí

tagvesz tészt'

2.1.

II. 
^z 

lgĺzgatőság működése

Äz Igazgató s á g j o gait és felad atait testiiletként gyako ro lj a.

Az ,Í'gazgatőság jogait és feladatait testĹiletként gyakorolja' Az Igazgatőság tagsai

képviseleti jogának korlátozása, megosztása, és nyíIatkozatćnak feltételhez vagy

jóválragyáshoz kötése harmađik személyekkel szemben nem hatályos.

ÄzIgazgatóság kijelöli, hogy a feladatkörébe tartozó ügyek köZĹil mely ügyet szükséges

ülésének napiľendjére tuzni, kijeloli az ijgy előkészítéséért felelős lgazgatőstęi tagot, az

Igazgatősági ülésen előteľjesztett ügyet megtárgyalja, abban hattnozatot hoz és szükség

ęsetén anĺak végrehajtását ellenőrizheti.

A hattrozatban minden esetben megjeloli a végĺehajtásért felelős személyt és a feladat

végrehajtáśának hatźndejét. A határozatok végľehajtásáról a félévente a.rendszeres

üléseken azlgazgatósági elnök írásos tájékoztatást ad.

Az lgazgatóság ülésein a feladatkorébe l.artoző bánnilyen ügyben a fenti előkészítés

nélkül is határozhat,ha az e|őkészítés nem szükséges vagy nem lehetséges.

2.2' Az Igazgatőság aZ tigyvezetésľől, a táľsaság vagyoni he|yzetéró| és

rizletpolitikajárő|

- félévente egyszeÍ az AIapitő Képviselőtestt.ilete, és

- negyedévente azIgazgatőság, mint a tulajdonos képviselője

részére j elentést készít.

Az lgazgatóság átruházhat minden olyan feladatot az alźrenđelt szervekre, amely nem

tartozikkizárólagos hatáskorébe, illetve amelyet nem a közgyrílés đelegált rá.
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Az lgazgatőság munkájához egyedi vagy általános jelleggel megbízott szakembeľ

segítségét igénybe veheti.

Az Igazgatóság _ céljai elérése érdekében, ameĺrnyiben eĺnek szükségét &zi _ az ülések
előkészítése és a hatźtrozatok végrehajtásának ellenőruése céIjźhól az üléseken kívül egy-

egy szakmaí-gazdźllkodási kérdésben értekez|etet szewezhet, speciális szakértó (ke) t

a|kalmazhat, a Társaság munkaszervezetének illetékeseit közvetlenül beszámoltathatja.

III. Az lgazgatő s ág ü gyveze tés i fel a d ata i

.Az lgazgatóság ügyvezetési feladatkörébe tartozik mindazon kéľdésekbęn történő döntés,

amely nem az Alapító kizárólagos hatásköľébe:

ł ĺ..ĺ'. .'rgy Kulonosen:

3.1. Kialakítja a Részvénýársaság munkaszervezetét; 
.

3.2. felelős a Részvénýársaság működési köľében a saját, illetve az á|ta|a delegált

hatásköľben hozott minden döntésért;

3.3. jogosult minden olyan döntést a sajtt hatásköľébe vonni, amely nem tartozik az

Alapító hatáskörébe;

3'4. írányítja a Részvénytáľsaság gazdáLkodását, meghatźrozza a társaság i'izleti és

fej lesztési koncepciój át;

3.5. megállapitja a Részvénýársaság szervezęti és működési szabáIyzatát,
gondoskodik a jogszabá|ybaĺ elóirt szabá|yzatok elkészítéséľől és aktua|izá|ásárő|;

3,6. gondoskodik a Részvénýársaság mérlegének, vagyonkimutatásának

elkészítéséről, javáslatot tesz az eredméĺy fe1osztására és az osztalékpolitikára;

3,7. a Részvénýársaság mérlegét a hiľdetményekre vonatkozó szabályok szerint

közzétęszi, illetve a cégbírósághoz beterj eszti;

3.8' gondoskodik a Részvénýáĺsaság uzleti könyveinek szabźiyszeru vezetéséľől;

3.9. félévente legalább egyszer jelentést készít az A|apítő részére, negyedévente

pedig lgazgatőság tagai részére a Részvénytáľsaság ügyvezetéséről, vagyoni
''helyzetéľől és üzletpolitikájáról;

3.10. ellátja mindazokat az _ A|apítő kizáľólagos hatáskörébe nem tartozó _

feladatokat, amelyeket jogszabźiy a más táľsaságban való részesedése kapcsán előír;

3.1l. azlgazgatősági elnök tészére átruhźnhat minden olyan feladatot, amely nem

tartozík az lgazgatősŕry kizźtólagos hatáskörébe, illetve amelyet nem az Alapító
delegált reá;

3,I2. az lgazgatőság a Táľsaságot érintő kiadások esetében 8 millió foľint fr'lötti
összeg esetén dönt, 8 millió forint összeghatáľ aIatt az Igazgatőság elnöke saját

hatáskörben, egyediil dönt.

3'13. đĺintéskĺjzbensőmérlegelfogadásáról;
3,14. a Társaság cégnevét, székhelyét, telephelyeit és fióktelepeit, valamint a

társaság tevékenységi köľeit . a főtevékenység megváLtoztatása kivételével _ érintő

döntések meghozata|a, és ezze| összefüggésben az Alapszabály módosítása;

t\
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3.15. köteles 8 napon belül az Alapítót értesíteni _ azIgazgatóság egyidejű éľtesítése

mellett _ a szükséges intézkedések meghozatala végett, ha a sajźĺt tőke jogszabtiyban

bekezdésében megfiatározott mértélaí csökkenését, vagy a Részvénýársaságot

fenyegető ťĺzetésképtelenséget észlel.

3.16. az Igazgatóság tagjai az Alapítői đöntósckct hoző KépviselőtestÍ.ileti ülésen

tanácskozási j o ggal vesznek részt.

Az lgazgatősági hatáskörbe tartoző szerzőđések, nyi|atkozatok a|źtirásának rendje: az

igazgatósägelnöke egyedül, két ígazgatósági tag egyĹittesen irhat a|á szęrződést'

Amennyibeĺ az a\áírást megelőzően az Igazgatőstt1, YaEy a részvényesi jogot gyakorló

nevében a Polgármester jóváhagyása szükséges, akkor a jőváhagyást tartalmazó döntés

megszületése után írhatő atá a dokumenťum, azt követóen, hogy arca záradékként a

jővtthagyő döntést hozó nevét és a döntés számátrávezętték.

IV. Képviseleti feladatok

Az lgazgatőság elnöke önállóan, két igazgatősági ta1 együttesen jogosultak a

cégegyzésre.

Y . Az lgazgatćl,s álg, Igazgat ős á gi ta go k fe I el ő s s é ge

Az \gazgatőság tagaí a gazdasági társaság igyvezetését az i|yen tisztséget betöltő

személyektől á|taläban elvárható gondossággal _ és ha e törvény kivételt nem tesz _ a
gazdasági társas ág érdekeinek el s ő dl e ges s é ge al apj án kötel es ek ellátni.

Az Igazgatóság tagjai a potgári jog á|talźnos szabályai szerint felelnek a gazdasági

táĺsasággal szemben a jogszabá|yok, a táľsasági szerződés, illetve a gazdasági társaság

legfĺíbb szerve á|ta7 hozott hattrozatok, illetve ügyvezetési kötelezettségeik felľóható

megszegésével a társaságnak okozott károkért'

A gazđasćryi táľsaság fizetésképtelenségével fenyegető he|yzet bekövetkeztét követően, az

Igazgatőságtagai ügyvezetési felađataikat atársasághite|ezői érđekeinek elsődlegessége

alap1 án kö teles ek ell átni.

Az \gazgatóság tagjai a gazdasági társasággal szembeni kártéľítési felelőssége a Ptk.

kozös károkozásra vonatkoző szabáIyai szerint egyetemleges. Ha akárt azIgazgatőság

hatćrozata okozta, mentesül a felelősség a|ő| az atag, aki a dontésben nem vett részt,vagy

a határ ozat ellen szavazo tt.

Nem teľheli felelősség azt azIgazgatősági tagot, aki

. az Í'gazgatőság hattĺrozata, vagy intézkedése elleni tiltakozását az Igazgatősáý

ülésen bejelentette,

. aZ ülésen nem volt jelen és az ülés jegyzőkönyvének kézhezvéte|étőI számitott 10

napon belül az lgazgatősttg elnökének íľásban bejelentette ti|takozását,

. aZ tita\a észlelt mulasztást olyan időben je|ezte írásban az intézkedésľe jogosult

szervnek, hogy az még iđőben intézkedhetett,
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. az źůta|a ószlelt mulasztást olyan időben jelezte írásban az íntézkeđésľe jogosult
szervnek, hogy a bekövetkezett káĺ. súlyosabb jogkövetkezmények néllail
e|hánthatő lett volna.

Äz |gazgatoság tagaira vonatkozóan tevékenységi kĺjniket illetően személyre szóló
felelősségbiztosítást kell kötni.

Yl.|gazgatósági ü|ések rendj e

vl.l. Az lgazgatősági ülés előkészítés e

vI. 1. 1. Az lgazgatósági iilés összehívása

Az lgazgatósági ülés összehívása az elnök ťeladata, erre vonatkozó hatáskörét másra nem
ruházhatjaát.

Az elnök az Igazgatoság ülését félévente legalább egyszeľ (renđes ülés), továbbá szükség
szerint (ľendkívüli ülés) köteles összehívni.

Amennyibe ĺ azt az Igazgatőság napirendjén szeľeplő tigy indoko |ja, azelnok zárt ĺllés rlrtását
is elrendelheti, m el yen kízár ő|ag az Igazgatő stry tag ai vehetnek rés zt'

Ha az iilés összehívását valamely ta1 _ az ok és cél megjelölésével _ íľásban kén, az
Igazgatőság elnöke köteles azt összehívni. Amennyiben az e|nok az Igazgatősági tag erľe

irányuló kéľelmének akőzhezvételétől számított 8 napon belülnem intézkedik azIgazgatőság
ülésének 30 napon belüli időpontra történő ĺjsszehívásáról, ťrgy az Igazgatóság ülésének
összehívásáĺa a kezdeményező tag jogosult.

Az Igazgatóság tilésének összehívása az lgazgatőstlg ülésén jelenlévők felé szóbeli közléssel,
egyébként névre szóló meghívó személyes vagy ajánlott levélként, továbbá telefax vagy
elektronikus levél (e-mail) útján történő kézbesítésével történik.

Az Igazgatóság elnöke köteles gondoskodni arról, hogy az Igazgatőstlg tiléséľe vonatkozó
meghívókat az érdekeltek legalább 8 nappal az ülés megtartása előtt megkapják.

Stirgős esetekben _ az ok megjelölésével_ azIgazgatőság ülése 72 őráva| atervezett időpont
előtt is osszehívható _ akáľ telefon údán is _ ,gy, hogy legaltlbb 24 őräva| korábban a

meghívandők az írćsos értesítést kézhez kapják.

Az lgazgatósági tag az ülést megelőző legalább 3 nappal köteles je\ezni, ha akadáIyoztatva
van az ülésen való személyes megjelenése.

vI.1,2, Az lgazgatós ági iilés ľe szó lrí megh ívó

Az Igazgatós ág ülés ére s zó1ó meghívónak kö tel ező e n tarta|mazni a kell :

ď
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azI1azgatőság ülésének pontos helyét (helység, utca,házszám, emelet, ajtó);

az ülés időpondának pontos megjelölését (év, hónap, nap óľa, perc);

a tárgya\andő napiĺendi pontokat címszerĹĺen, utalva az lgazgatőság; meghívó

mellékleteként szereplő esetleges egyéb kiegészítő anyagokra, előteľj esztésekĺe;

. felhívást arra vonatkozóan' hogy a tagok további napiľendi pontok tárgyalását

kéľhetik, amennyiberl aZ efie vonatkozó igényüket írásbeli formában legkésőbb az

Igazgatősági ülést megelóző 3 nappal korábban bejelentik.

A meghívóhoz mellékelni kell mindazon írásos anyagokat, előterjesztéseket, jelentéseket,

kommentárokat, amelyek az éľdemi tárgyaláshoz, a jobb megértéshez szükségesek.

Amenĺyiben a mellékelendő írásbeli anya1 hosszabb teľjedelmű, így az elnök jogosult arra,

hogy _ a napirendi pont lényegét érintően _ rövidített összefoglalót készítsen, vagy

készíttessen arról.

Az ęlnök valamennyi Igazgatósági tagnak köteles megktildeni a meghívó mellékleteit, míg az

i.ilésére meghívottaknak csupán azokat a mellékleteket, amelyekben a meghívott érintett'

A mellék|etek a meghívótól eltérő időben, ktilön is kézbęsíthetők, illetve az lgazgatőság

Ĺilésén is átadhatók, amennyiben azIgazgatősäg elnoke ezt indokoltnak tartja.

YI.2. Az lgazga!ő sőtgĺ ü lés m e gtartás ának szab ályai

vI.2.|. Az ülés ľendjének fenntartása

ÄzIgazgatóságí ülés vezętése az elnök feladata' Az elnök fęladata továbbá az ülés ľendjének

fenntartása, melynek megfelelően jogosult a rendfenntartás éľdekében a nem érdemi vagy

tfugyhoz nem tartoző hozzászőlást előterjesztőtől a szőt megvonni, illetve az ülést szükség

esetén berekeszteni.

Az elnök köteles gondoskodni arľól, hogy a tagokon és az á,|tala _ az adott napirenđi pont

tárgyaläsához _ meghívottakon kívül más az tilésen ne legyen jelen.

vl.f .2. Je gyzőkti nywez etés

Az ęlnök az u7és megnyitását követően _ az lgazgatóság egyetértésével, a jelenlévők közi'il _

kijelöli az adott ülés jegyzőkonywezetójét. Zárt ülés esetén értelemszerííen

jegyzőkönywezetőnek csak valamely jelenlévő tag jelölhető ki.

Az Igaz gató s á g ül és ének j e g yzőkö nyve tartalmazza:

. azülés helyét és idejét;

', . a jelenlévĺík nevét, tisztségét;

. aziilés napirendjét;

. aZ elnök határozatképességĺe vonatkozó megállapítását;

. azülésen lezajlott legfontosabb eseményeket, nyilatkozatokat;

o

o

a
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az lgazgatőság źita| hozott hatźtrozatokat, az azoka leadott szavazatok és

e||enszavazatok, illetve a szavazástőI tatőzkodók, va1y az abban részt nem vevők
számát;

amennyiben valamely tag állásponda a határozattől eltér, 
'igy 

_ kérésére _ ennek

tény ét, v al amint eIL enszav azatának v agy l.artő zko d ás ának indokai t ; to vább á

az elnök hitelesítő a|áírásźtt, a jegyzőkonyvvezető alźtírását'

Jegyzőkönywezető bármelyik Igazgatősćtgs tag lehet, illetve az ülésen meghívottként
jelenlévő bármely szemé|y, aki képes arra,hogy az ülésen elhangzottakat megfelelő módon

rögzítse. A jegyzőkönywezetőnek az e|hangzottakat lényegĹikben kell rögzítenie.

A jegyzőkonyv legalább 7 eľedeti példányban készül, melynek 1-1 példánya az Igazgatőság

tagjait, a Társaság tagjának képviselőjét és a Társaság elnökét illeti meg, I pé|dáĺyát pedig az

elnök a Társ aság s zékhelyén ír attárb a hely ezi.

A jegyzőkönyvnek az énntettek részéľe _ az iilést követő 8 napon belül _ történő igazo|t

tf;,adásźĺrő|, illetve megkĺildéséről az elnök köteles gondoskodni.

A hitelesítés érdekében a jegyzőkönyvet _a jegyzőkönywezetőn kívtil _ az e|nők hitelesíti.

vI,2,3. A hĺtározatképesség megállapítása

Az Igazgatóság elnöke az ülés megnyitását követően köteles annak határozatképességét

megvizsgálni. A határozatképességľe vonatkozó megáI|apításokat az ülés jegyzőkönyvének

tartalmaznia kell.

Azlgazgatóság ülése hatźtrozatképes, ha arÍa az lgazgatőság valamennyi tagát szabá|yszeruen

meghívták,.és az ülésen legalább 3 tag megjelent.

vI.Z.4. Eljárás hatáľozatképtelenség esetén

Határozatképtelen ülés esetén az ülést 1 napon tuli időpontra ismét összę kellhívni.

vI.2.5. Az ülés beľekesztése

Amennyiben az lgazgatóság a napirenden szereplő pontokat megffugya|ta és a szükséges

hatttrozatokatmeghozta, az elnök az ülést beľekeszti.

Abban az esetben, ha az ülés napirendi pontjainak további ttlrgya|ása bármely okból

lehetetlennévá|na, az elnök jogosult az tilést berekeszteni, és azlgazgatőság a jelenlévő tagok

által meghatározott időpontban és helyen folýatólagos tárgyalást tart.

vI.2.6, A napirendi pontok éľdemĺ megtárgyalásának szabályai

A napiľendi pontoknak az ülés áIta| megáIlapított és jóváhagyott sorrendben történő

megffugyalásakoľ az elnok vagy valamely előterjesztő ismerteti a javaslatát.

r$
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Amennyiben az adott kérdés azIgazgatőság megítélése szerint szakértő bevonását is igényli,

Úgy ajavaslat előterjesztő általi ismertetését követően _ az ę|őzetesen meghívott és megjelent
_ szakértő az e|nök felkéľésére jogosult álláspontjának szóbęli kifejtésére.

Az ismertetett napirendi ponthoz báľmely tag hozzá,szőIhat _ az elnök źĺItal megtlllapított

sorrendben -, továbbá az e|őtefesztotol, illetve a szakértőtől további szóbeli kiegészítést

kéľhet. A' hozzźtszolások sorrendjét a tagok _ az ii1és előtt íľásban' vagy az ülésen szóban _

b ej elentett j el entkezési s orrendj e hattr ozza meg.

Az elnök csak akkor zárhatjaire az aďott napirendi pont tárgyalását, és bocsáthada szavazásra

a kérdést, ha több kérdés vagy érdemihozzászőIás máľ nincs azza| kapcsolatban.

Lz Igazgatóság minden napiľendi pontról _ aZ egyes pontokat érintő előterjesztést és az

esetleges szakértőimeghallgatást, illetve hozzźszőlásokat kovetően _ ktilön-ktilon szavaz.

AzIgazgatóság határo zataít a jelenlévők szótöbbségével, nyí|t szavazással hozza meg.

Minden tagnak egy szavazatavan.

vI.2.7 . Határ ozathozata| ülés ta rtás a néIkül

Sürgős és kĹilönösen indokolt esetekben az Igazgatóság ülés megtartása nélkril, írásban is

határozatot hozhat'

Ebben az esetben az elnök a javasolt hatátozat tervezetet koteles a tagok tészéte azonos

időben megkĹildeni, abeérkezett szavazatokat pedig összesíteni, és a szavazás eredményérőI a

tagoknak írásban táĄékoztatást adni; vagyis összességébęn a szavazźst lebonyolítani. Az
írásban történő szavazás postai úton, telefax; va$ý eiektľonikus 1evél (eĺnail) útján töľténhet.

Äz írásbęIi szavazźs akkor érvényes, ha a tag a szavazatźú a szavazásra fe|tett kéľdés

kézhezvételét követő 3 napon belül az elnökhöz eljuttatja'

Az írásbe|i szavazás eľeđrnényéľől és ahatfuozathozatakőI, valarnint annak keltéľől a tagokat

az utolsó szavazat beéľkezését' illetve a szavazat eljuttatására nyitva á11ó határidő leteltét _

követő 8 napon belül az elnök írásban tájékoztatja'

A meglrozotthattrozatot a soron következő Igazgatősági jegyzőkönyvek között rögzíteni kell.

VI. 2. 8. Iktatás, ír attźtr azás, vegyes rendelkezések

Az elnok koteles gondoskodni azlgazgatósági iratok szabályszeru iktatásáról, írattárazásźĺőI,

és azoknak _ a Táľsaság székhelyén tcjrténő - biztonságos táľolásáľól.

Az Igazgatőság működéséhez szükséges feltételek biztosítása a Társaság Igazgatőságtr'

elnökének kötelez ett s é ge (1 egyzokönywezető, helyis é g, stb. ).

10
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vII. Az ĺigyrend hatálybalépésének időpontja' jóváhagyás

A jelen Ügyrendet az Igazgatóság a 2Ol5.augusztus 27. napján megtartott ülésen ma9a

állapította meg, hagyta jovä'

Budapest, 20 I 5. atgusztus 27 .

/ľU\
Kovács Baľbara

elnök

tag

k2/-
Nyerges Zoltán

tag

Zékźny Zoltán
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1. A TÁRsAsÁca.zoľosÍľó ADATAI

1.1. A táľsaság cégneve: Józsefváros Kiiziisségeiéľt Nonprofit Zártkijľűen Míĺködő

Részvénytáľsaság

A táľsaság ľtividített cégneve: Józsefváľos Ktizösségeiéľt Nonproťlt Zrt.

1.2. A táľsaság székhelye: 1084 Budapest' Mátyás téľ 15.

A társaság székhelye egyben a kozponti ügýntézés helye.

Telephelyek:

1084 Budapest, Szigony u. 16/B.

108 1 Budapest, Hoľánszky tl. 13.

1086 Budapest, Dankó u. 18.

108 1 Budapest, Homok u. 7.

1085 Budapest' Józsefkörít 59-61.

1085 Budapest, József körut 70. félemelet 3.

1085 Budapest, József kĺiťűt70. fszt.4.

1085 Budapest, József kĺirűt70. fszt.S.

1085 Budapest, József korut 68.

1082 Budapest, Harminckettesek tere f . fszt.Z

3. A társaság alapítója: Budapest Főváľos VIII. keľiilet Józsefváľosi Onkoľmányzat

Az aIapítő szék*relye: 1082 Budapest, Baross lÍca 63-67.

Az a|apitő ĺýIv éntartási sziíma: 7 3 57 l 5



Képviseli: dr. Kocsis Máté polgáľmester

4, A társaság míĺködésének ĺdőtaľtama: hatáľozat|an.

5. Atáľsaság jogállása:

5.1. A Táľsaság tevékenységét a Civil tv. szerinti kozhasznu nonprofit koľlátolt felelősségű

táľsaságként Lätja e|.

5.2. A Társaság nem folytat k<izhasznú tevékenységként olyan tevékenységet, amely a Civil tv.

rendelkezéseibe ütközik.

5.3. A Társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól fiiggetlen és

azoknak anyagi támogatást nem nýjt'

5.4. A Táľsaság a gazđéikodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában

me ghatttr ozo tt ko zh asznú tevékenys é gre fordítj a.

5.5. A Táľsaság tevékenységének és gazdálkođásának legfontosabb adatait a Cégkozlönyben

tesztközzé,tovétbbä a keľületi önkoľmányzati újságban is nýlvánosságra hozza.

5.6. A Táľsaság váIIaIja a Civil tv. szerinti kĺjzhasznúsági feltételek teljesítését.

6. A Táľsaság cé|ja:

A társaság céIja a lakosság szociális ellátásanak bővítését szolgáló tevékenységek ellátása,

időskoruak gondozása, segítő hćúőzatok működtetése, az ővodátő|, az alapfolai nevelésről,

oktatásról szóló feladatok ellátása, a nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak védelme a

Magyarország helyi onkoľmányzatafuőI sző|ő 2011. évi CLXxXx. tv. 13. $-ban és 23. $ (5)

bekezdésében meghattrozott feladatköľökből fakadó egyes táľsadalmi kĺizos szükségletek

kielégítésére, a Budapest Józsefuáros onkormtnyzatźnak az ę cé|ből a jelen nonprof,tt

ttlrsasággal kötött megállapodásban foglaltak telj esítése.

7. A Táľsaság tevékenységi kiiľei:

A társaság tevékenységi kĺlrének tagoződása a Civil tv.34. $ (1) bekezdése alapján:

- közhasznú tevékenységek



- TEÁOR szerint megjelölt cél szeľinti kiłzhaszĺűtevékenységek

- akiłzhasznú tęvékenységekhez kapcsolódó gazđasźryí-véi|alkozási tevékenységek

7.I. A Tarsaság kozhasznú tevékenységei:

- közösségi, tarsadalmi tevékenység

- kulturális képzés

- egyéb oktatási tevékenység

- szociális tevékenység, időskoruak gondozása

- oktatást kiegészítő tevékenység

- egyéb szociális ellátás

- v áL|a|ko zźts foj l esztés

2. A TÁRSAS ĺevnzľrnsr RENDSZERE

ď A Táľsaságnä| taggy(ilés nem működik. A gazđasági társaságokľól szóló 2006. évi [V. sz.

törv ényb en me ghatźtr ozott j o gokat a Tul aj dono s gyakoro lj a.

b/ A Feliigyelő Bizottság a tulajdonosi érdekek védelme céljából felügyeli a Táľsaság

tigyvezetését. A Bizottság testĺiletként jár el.

A felügyelő bizottság hatásköľét az A|apszabály vonatkoző pontjai határozzźlk meg. A

bizottság három tagból áll, ügyrendjét maga állapítja meg. Ellenőľzése soľán szoľos

kapcsolatban van a Igazgatősági Eln<jkkel. Yizsgźůja kĹilönösen a Társaság: _ szerződéseit,

lĺatait, - beszámolóit, _ üzleti tewét, - vagyonkimutatását, - mérlegét. A vizsgálatok

eredményéľől írásbeli ttĘékoztatźst ad.

c/ A Kiinywizsgáló kötelessége a Társaság konyveinek hiteles ellenőrzése; az A|apitő eIé

terjesztett minden jelentés - az adatok valódisága és jogszabálý előíľások megfelelősége



szempontjából való - vizsgtiata, tovźlbbá a Feliigyelő Bizottság és az elnök munkájának

elősegítése és szakmai támogatása.

Munkáját az egyesülési jogľól, közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek

múkodéséről és támogatásáról sző|ő 2011. évi CLXXV. sz. t<irvény és más jogszabályok,

továbbá a Tulajdonoshatźrozatai szerint kell végeznie.

d/ A munkaszervezetet azigazgatósági elniik Mt.208$ (I) iránýtja.

A Társaság felépítését és műkodését a Társaság jelen Szeruezeti és MtĺködésiSzabźiyzataíqa

elő. A Társaság operatív ügyeit az igazgatősági elnĺik kélnyítja. Feladatait az A|apszabä|y

hatärozzameg.

3. FBla,ołľxonÖrMEGHATÁRoZÁsA

3.1. Az előzőeken kívijl az igazgatósági elnökfeladatai (Mt.tv. 208$ (1)

- irányítása a|á tartoző dolgozókra és vezetőkre kite{ edően gyakoľolja a munkáltatói jogokat,

- engedélyezi rendkívtili szabadságok kiadását,

- önálló cégsegyzésijoggal ľendelkezik

- e||étja a Társaság képviseletét haľmadik személyek, bíróságok és más társaságok előtt,

- engedélyezi a kt'ilfilldön töľténő egyéni tovétbbképzést, tanulmtlĺyltat, felkérés elfogadását

és a kĺilfijldi kikĺildetéseket,

- dönt ahazai és ktilföldi tanulmányutak és térítéses ľendezvények k<iltségeinekfęđezetéróI, a

résztvevők köréről.

. az Igazgatősäg a Táľsaságot érintő kiađások esetében 8 millió forint fölötti összeg esetén

đ<jnt, 8 millió foľint összeghatáľ a|aÍt azIgazgatőság elnoke saját hatásköľben, egyedül dĺjnt.

3.2. IgazgatóslźgÍ tagok

- az ígazgatőság tagiainak szźtma 5 fő.

- az lgazgatőság tagja ügyvezetési tevékenységét lélt, az A|apszabtiyzatban meghatáľozott

szabályok alapjźn,



Az Igazgatóság tagja a Társaság Alapítőja részére kĺiteles a Táľsaságra vonatkozóan

felvilágosítást adni' és számźlta a Taľsaságra vonatkoző íratokba és nyilvántartásokba

betekintést biztosítani. A felvilágosítást és az íratbetękjntést az Igazgatőság tagtra ajogosult

źlta|tettíľásbelititoktartásiný|atkozattéte|éhezkĺitheti.

Az Igazgatőságtagsa haladéktalanul köteles bejelenteni azlgazgatőságnak a szemé|yét illető

ĺjsszeférhetetlenségi és l<ĺzárő körĺilmény felmeľülését.

Az lgazgatóság tagjai képviseleti jogĺának kor|źltozäsa, megosztttsa, és nýlatkozatának

feltételhez vagy jóvĺáhagyáshoz kötése harmadik személyekkel szemben nem hatályos.

3. 3. I g aę at ó s á g m í,í kö d é s e, ťigł v e zet é s i fela d at aí

Az Igazgatőság j o gait és feladatait testíiletként gyakoro lj a.

Az lgazgatóság kijelöli, hogy a feladatkörébe tartozó ügyek köZül mely ügyet szükséges

ülésének napiľendjére túzli, kijelöli az ij;gy előkészítésééľt felelős lgazgatősźryi tagot, az

Igazgatősägi ülésen előterjesaeft ügyet megtárgyalja, abban határozatot hoz és szükség

es etén annak vé grehaj tás tĺ e|Ienőnzheti.

A hatfuozatban minden esetben megjel<ili a végrehajtásért felelős személyt és a feladat

végrehajtásénakhatźndejét. A hatźltozatok végrehajtásérőI a félévente a rendszeľes üléseken

az Igazgatős ági elnĺik íráso s táj éko ztatźst ad.

Az lgazgatóság átruhźnhat minden olyan feladatot az a|árendelt szervekľe, amely nem

tartozikkjzźrő|agos hatáskörébe, illetve amelyet nem a közgyrílés delegźitrá.

Az Igazgatóság munkáj éthoz egyedi vagy általános jelleggel megbízott szakembęr segítségét

igénybe veheti'

Az Igazgatóság _ céljai eléľése érdekében, amennyiben ennek szükségét étzi _ az ülések

előkészítése és ahatározatok végrehajtźsźnak ellenőrzése céljából az t'iléseken kívĹil egy-egy

szakmai-gazdálkođási kéľdésben értekezletet szer:,ĺezhet, speciális szakétő(ke)t

a|ka|mazhat, a Táľsaság munkaszervezeténekilletékeseit k<izvetlenül beszámoltathatja.

Az igazgatóság tigyvezetési feladatkörébe tartozlk mindazon kérdésekben toľténő döntés,

amely nem aZ Alapító |<lzźtróIagos hatáskĺjrébe:



- Kialakítja a Részvénýáľsaság munkaszervezetét;

felelős a Részvénýársaság működési körében a sajtt, illetve az áItala delegált hatáskörben

hozott minden döntéséľt;

- jogosult minden olyan d<jntést a sajät hatáskoľébe vonni, amely nem taÍtozík az A|apítő

hatásköľébe;

- irźtnyitja a Részvénýźtrsasźę gazdźůkođását, meghattrozza a társaság izletí és fejlesztési

koncepcióját;

- megállapítja a Részvénýársaság szervezeti és mfüodési szabźiyzatźn, gondoskodik a

jogszabä|ybanelőírtszabćůyzatokelkészítéséľőlésa|<nła|izźiäsźrő|;

- gondoskodik a Részvénýársaság mérlegének, vagyonkimutatásának elkészítéséről,

javaslatot tesz az eredmény felosztásáľa és az oszta|ékpolitikáľa;

- a Részvénýársaság mérlegét a hirdętményekľe vonatkozó szabályok szeńnt kozzéteszi,

illetve a cégbíľósághoz bete{eszti;

- gondoskodik a Részvénýársaság iizIeti könyveinek szabáIyszeru vezetéséről;

- félévente legalább egyszer jelentést készít az Alapitő tészére, negyedévente pedig az

Igazgatőság tagtrai részérę a Részvénýársaság ügyvezetéséről, vagyoni helyzetéről és

üzletpolitikäjttró|;

- az Igazgatősäg tagtrai az A|apítői döntéseket hozó Képviselőtesttileti ülésen tanácskozási

joggal vesznęk ľészt.

Az lgazgatósági hatáskĺjrbe :'artoző szeľződések, ĺýLatkozatok a|áirásáĺak ľendje: az igazgatőság

elnöke e gyedül, két igazgatős á gi tag e gyütte s en ĺrhat aIá szer ző ďést.

3.4. Szakmai igazgatók

o közvetlen irćtĺýtźtsuk alá tartoző dolgozókra és egységek vezetőiĺe kiterjedően iránýtási

feladatokat látnak el, de nem gyakoľolják a munkáltatói jogokat, azokat l<lztrőIag ęsak az

igazgatő sági elnö k gyakorolhatj a.

o felrigyelik a szakmai területen dolgozók továbbképzését, szakemberek utánpót|źsźt,



o a ki>zlĺetlen iránýtásuk alá tafioző szewezeti egységekre vonatkozóan megbatfuozzétk a

társaság munkarendjéből adódó és a munkafegyelemmel összefüggő feladatokat,

követelményeket,

o javaslatot tesznek a közvetlęn iránýtásuk aIá tartoző szeruezeti egységek között a bét-,

prémium- és jutalom keretek fe|osztźséra,

o javaslatot tęsznek a szetvezeti egységük dolgozói által kifejtett jelentős teljesítmény/elď

elismeľéséľe, j utalmak, céljutalmak kitiízésére,

3. 5. Ezeken túlmenően az szakmai igazgató kötelezettségeí, feladataÍ

o irźnýtják a szervezeti egységtikhoz tartoző szakmai munkát végzők szakmai képzését,

o gondoskodik a Társaság fe\é érkező felkérések teljesítéséľől,

o gyakorolják a szakmai felügyeletet,

o ellenőrzik a szewezeti egységük szeľződéseinek tartalmi helyességét,

o ťĺgyelemmel kíséľik az igények és források alakulását, szewezik azoknak társasági

megbízásokb an való r ea|izáLásźt,

o elkészíti a Társaság táĺgyévi költségvetési és szahnai tervét, megjelolve a téma koltségek

teÍvezett forľásait, a kezdete előtt szükséges intézkedéseket, az éves ęszkoz igény, selejtezési

j avaslattal, humánerőfonás igényekkel együtt.

. Íigyelemmel kíséri a kozhaszna táľsasági tevékenységek szakmai színvonalának alakulását,

elősegíti annak emelését, szükség szerint javaslatot tesz az ezze| kapcsolatos szewezési,

fej lesztési ill etőleg humánpolitikai intézkedésekľe,

o összehangolja a feliĺgyelete a|átartoző szęrvęzeti egységek tevékenységét,

o közľeműködik apéiyázatok felkutatásźtban, a bevételi eszkozök bővítésében,

o javaslatot tesz a hazai és kĹilft'ldi tanulmányutak, és téľítésęs rendezvények költségeinek

fedezetére, a résztvevők köľére,

o a taľsasági munkarend keretén belül meghatározzáka cé|szęru munkaľendet,

o biztosítjfü a feladatok határiđőre és megfelelő minőségben való teljesítését,

o biztosítj tk a hozztýuk tartozó terület rendjét, a munkavédelmi, valamint tilzrenđészeti

rcĺdszab ä|yok b etaľtás át,

o iľanltjĺák és elősegítik ahozzájllktartoző teľĹilet munkaerő-gazdáikođásźt.
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4. TÁns.łsa.c ľBĺ,ÉľÍrÉsB. SzERvEZErr BcysÉcnĺ

1. Cég struktuľa

'řđ.nsefvł*ras K&ntiĺsÉH*łÉľt ľ€unpľÜfit Z!t.

W"

WW'ffiWW

2. Iľánýtás divíziő

A đivíziőt közvetlenül az igazgatźlsi elnök iránýtäsa alatt dolgozik.

Az kánýtás tevékenysége nagyon sokrétíí. A kollégák pénntgýl számviteli, titkáľsági,

proj ekt asszisztensi és bér gazďéikodási felađatokat látnak el.

Főbb feladatai:
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- Adatszolgáltatás

- Bérszámfejtés

- Beszámolókelkészítése

- Számla kontľoll

- Pénnlgýkimutatások, nýlvántartások vezetése,

- Szeruőđések elkészítése, nýlvźntartźsa

- Előte{esztések elkészítése, kezelése és iktatása

- Beszerzések, közbe szerzések lebonyolítása

- Folyamatos jogszabályk<ivetés

- }Jár;ipénztár kezelése

- Kozfoglalkoztatással kapcsolatos teljes kĺiní ügýntézés

3. Közösségi divíziő

Multifunkcionális intézményként számos tehetséggonđozó pľogľamnak' művészi előadásnak,

képzésnek, tanácsadásnak és egy internet kźlvézőnak ad otthont. A megvalósuló progľamok

céIja a kĺizösségépítés és a helyi identitás eľősítése, illetve a Magdolna negyed bevonása

Budapest kulturális vérkeringésébe.

Szakmai iránýttsa a|átartozík a Kesztýgyáľ KĺizösségiHtn, Sportudvarok, Fókusz központ,

közfo gl alko ztatottak.

4. Kommunikációs divízió

Józsefváros újság, honlap, Facebook-oldal, mobila|kalmazás, kisfilmek, plakátok és egyéb

kiađványok készítése.

Feladatai:

- Magas színvonalon szolgálni a kerületben élők információhoz juttsät helý ügyekben

és a keniletet érintő országos témákban.

- Első kézbőI tt|ékoztatźst nýjtani az önkormányzat fontos dĺjntéseiről, a képviselő-

te stÍil et hatźr ozatair ő|.

- Az önkormányzat źita| kiadott közlemények megjelentetése.
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- Folyamatos tájékoztatźs a közteľületeinket érintő fejlesztésekľo|,beruhäzásokról.

- Szoľos kapcsolatot tartani Józsefuáros köziĺtézményeivel, beszámolni

működéstikről.

- Kiemelt feladat: tźĄékoztatts a Jőzsefvárosi Egészségugyt Szolgálat által nýjtott

egészségügyi szolgáltatásokról.

- Lehetőséget biztosítani a képviselő-testtilet pánjainak (Fidesz-KDNP, MSZP,

Jobbik, LMP, DK, PM), hogy a kĺjzérdeklődésre számot tartő, fontos és akrrrális

kérdésekben kinýlvánítsák véleményüket.

- Bemutatni és népszenísíteni Józsefváľos kulturális, művészeti és civil életét.

- Tudósítani a keľĺileti iskolák életéről, eredményeiről, a diákok kiemelkedő

szerepléseiről ugyanúgy, mint az idős otthonokban töľténő kĺizösségi eseményekről,

vagy a lakosokat érintő szociális témákról.

- Teret adni a kęľtiletben múködő nagyobb egyhtvi gyülekezetek bemutatkozásźtra.

- A keľĹileti hagyományok ápolása, a helý identitástudat eľősítése.

- Äz egészséges életmóđra való serkęntés.

- A kömyezettudatos és jogkĺiveto magatartźls népszenísítése.

- A kikapcsolódás, a rekľeáció elősegítése.

- A józsefuárosi fesztiválok és kulturális rendezvények beharaĺgozása és tudósítás

ezel<tő|'

- Tájékoztatás akerĹileti egészségügý, oktatási, sport- és gyermekpľogramokról.

5. Közmúvelődési divízió

Feladata a közművelődési feladatok ellátása és kiállítások szervezése, lebonyolítása.

Ez a ďivizió úgy működik, mint egy művelődési központ. Sokfele kulturális pľogram

megtalálható előadássotozatok, klubok, iľodalmi és zenei pľogľamok, családi rendezvények,

mozgásos foglalkozások, stb. - minden korosztály számźra. Számos ingyenes

rendezvényünkkel igyeksztink kedvezni a nyugdíjas vendégeinknek, s a kertilettinkben é1ő

gyermekeknek.

A hilZ fő profilját, arcu|até.ĺ a képzőmuvészęt hatétrozza meg) ennek folytán folyamatos

kiállításokat biztosítanak a látogatóknak.

T2



Az lntézmény tevékenységi köre magában foglalja kerülettink más helyszínein megvalósuló,

cinkormányzati rendezvények szeruezését is. Ilyenek az űgynevezett ,,nagyĺrendezvények'',

fesztiválok, Advent, világnapok megĹinneplése.

6. Rendezvényszervezési divíziő

Feladata a Jőzsefvźlrosi onkormtnyzat ľenđezvényeinek megszervezése és lebonyo|ítźsa.

óvoda- bölcsődeavatók, bérházavatő, tétavató rendezvények, koszoľúzások, éilami

tinnepségek, fesztiválok, önkormányzati i.innepségek, ágazati ünnepek, világnapok,

megszerv ezése és méltó megtinneplése.

A rendezvények sikeres lebonyolítása kapcsán egytittműköđnek a keľületi kulturális

íĺtézmény ekkel, civil szervezetekkel.

7. xÉľvĺsnLETI És a.lÁÍnÁSl JoGKÖRoK

A Társaságot az ígazgatősäg1 elnök önállóan képviseli bíľóságok és más hatóság előtt,

valamint harmadik személyekkel szemben, az A|apszabáIy rendelkező pontját megfelelően.

A Társaság igazgatősági elnĺjke a társaság fęladatkörébe tartoző ügyekben a jogszabályok

keretei közĺjtt - önállóan és egyéni felelősséggel - dcint, a Táľsaság nevében kötelezettségeket

vtů|alhat 8 millió forintig, és jogokat szerezhet, az A|apszabáiyban meghatározott

feltételekkel.

8. UTALVÁNYoZÁSIJOGKoR

Az uta|vźnyozási jogköľ gyakorlásáľa jogosultak körét és azt a teľíiletet, ame|yĺe az

uta|ványozási jogk<ir kiterjed, az igazgatősági elnĺik határozza meg. Az igazgatősägi elnök

lta|vźnyozási jogköre az egész Társaságra kite{ed. A pénztán uta|ványozálsra jogosultak

köľét a pénztźrkezeléssel kapcsolatos szabźiyzat tartaLmazza. A Táľsaság bankszámlái feletti

renđelkezéshez/tranzakcióhoz igazgatősźęi elnok a|źiräsa szükséges. Az igazgatósági elnök a
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bankszámlák feletti ľendelkezési jogát helyettesi k<jrben a ktilĺjn megbízással ľenđelkező

dolgozókra aláírási jogosultsággal ruhäzhatja źú.

9. BELSO UTAsÍTÁsoK

Igazgatósdgi elnij kí utasítás

1. A Táľsaság egészének működését érintő ügyek szabźĺIyozásáľa _ źitalźlban egyszeníbb

folyamatok ügyrenđjéľe, ismétlődő folyamatok meghatáľozáséra _ igazgatősági elnöki

utasítás kerĹil kiadatásra. Kiadásźtt az igazgatósági elnök rendeli el.

Az utasítást az erre a fe\adatra felkén dolgozó késziti eI, az igazgatósági elnök által

meghatźrozott személyek bevonásával és az illetékesekkel, töľténő egyeztetéssel.

Az utasításban meghatározoÍt egységek dolgozói - kĹilĺjn intézkedés nélkiil kotelesek

végrehajtani.

Az igazgatősági elnök utasításokat - évenkénti sorszámozással ellátva - az

adminisztratív munkatársak taÍtJák nýlván. Gondoskodnak k<izľeadásukľól,

felülvizsgálatukról, karbantartttsulaólés szükség esetén, érvénýelenítésükľől.

A társaság minden a|ka|mazottja köteles a munkája során tudomźsára jutott iz|ęti

titkokat, valamint a munkáltatóľa, illetve tevékenységéľe vonatkozó alapvető

fontosságú inťormációkat megőrizni. Senki nem köztjlhet illetéktelen személlyel olyan

adatot, amely munkaköľe betöltésével összefiiggésben jutott tudomásara, és amelynek

közlése a munkáltatőravagy más személyrehéttrtnyos kĺjvetkezménnyeljárna.

10. ľnsznnzÉsI BlĺÁnÁs

Jelen szabályzat a|ka|mazása soútĺ beszeľzésnek kell tekintęni az árubeszęrzést, építésiberuházést,

valamint szolgáltatás megrendelését is (a továbbiakban: beszeľzés)

A vagyongazđźikođźs az ésszęru gazđéůkodás és ésszeru kockáza't.ĺźilalás elvei alapján á11ó

komplex tevékenység, amely

. avagyonelemek műszaki, funkcionális és forgalmi értékének megóvásáľa, értéknövelésére,

. afęladatokäoz és funkcióhozigazodőhaszntiati és hasznosítási viszonyok kialakításźra,

2.

a

4.

T4



az a|apitő okiľat szerinti feladatok ellátás éľdekében céIszęru és okszerű beruházási,

beszerzési, hasznosítási és éľtékesítési dontések meghozatal'źlra és végrehajtásáľa irányul.

A társaság mrĺkĺidésének biztosítása érdekében a fenntartótól kapott támogatás osszegéig

beszerzéseket bonyolít le.

A pénzeszközĺjk tervęzhető felhasznćiétsa, valamint az aIaptevékenységhez szĹikséges feladatok

magas színvonalon t<irténő ellátása érdekében a szęrvezeti egységek beszerzési tervet készítenek,

mely tartalmazza a beszerzendő áru- és szolgáltatáscsopoľtok megnevezését, a hozzájuk ľendelt

keret össze gét, az adott áru- és szolgáltatáscsopoľtéľt szakmailag felelős személy megnevezését, és

amennýben azokbeszętzése egy konkrét tęrvezett időponthoz kĺithető, úgy annak meghatźrozáséú.

A Kbt. hatá|ya alá nem tartoző (nettó 8 millió foľint a|atti) beszeľzés eljáľási szabályai:

Szakmai előkészítéséľt, megalapozottságért, szabáIyszenĺ lebonyolításért és döntés előkészítéséľt

felelős:

o Szakmai igazgatő, mint a beszerzést kezdeményezo szewezeti egység vezetóje,

o vaEY az źĺIta| kijelölt munkatárs, aki felelős abęszęrzés szakmai tarta|máért.

Osszeghatárok:

100 ezeľ Ft nettó alatti beszeľzések esetében a szakmai igazgatójavaslata a|apjän, az

igazgatősági eln<ik jóváhagyäsa mellett folytatják le a beszerzést

100 és 2 millió forint nettó kĺjzötti beszeľzések esetében szerződés éslvagy megrendelő

szfüséges, valamint minimum 3 ajźlnlat mely alátámasztja a gazdaságos beszerzés

összegét.

2 mí|Iiő és 8 millió forint nettó közötti osszegnél, minimum 3 fő meghivźsáva|'

ajźn|attéte|i eljáľást kell indítani. Melynek minimum pontja a következőek:

o A beszerzésttlrgya, mennýsége

1.

3.
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. Bęszęrzés mennýsége

. A szerzodés meghatározása

. Teljesítési határidő

o Teljesítés helye

. Az ellenszolgáltatásteljesítésénekfeltételei

o Bírá|ati szempontok

o Kizáró okok

. Ajánlattevőkalkalmassága

o Azalkalmasság minimumk<jvetelményei

o Hiánypótlásilehetőség

. A dokumentációrendelkezésre bocsátásának módja, határideje

o Ajánlattétęlihatáľidő

Abęszerzési eljárás alkalmával3 fős bíľáló bizottság javaslata alapján abeszęrzés megvalósulásaról

ígazgatő sági elnök dönt.

Jelen szabá|yzat az a|źirás napján lép életbe és aZrt. valamennyi doIgozőjära kotelező érvéný.

2015. e,ucuszrus 1.

Kovecs BaRs,ĄRA

Icezc'ł.rosÁcl pI.ľor
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