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HASZNÁLATI M EGÁLLAPODÁS

amely létrejott egyľészrő| a Metropolitan Entcľpriscs Tanácsadó ós lngaĺ|anfoľgĺ|rnnzŕl
Kft. (a továbbiakban: Tulajdonos )
székhely: 1027 Budapest, Csalogány utcaZ3.
cégsegyzékszám: 0|-09-666945
aďószĺím: |23366|6-2-41
bankszámlaszźtrn: 18203033-060102|6-40010014
képviseli: Molnĺĺľ Kľisztina ügyvezető

másrészró| a Budapest Főváľos VIII. kerĺilet Józsefvárosi Önkoľmányzat (a
további akb an: HasznáIő)
adószĺím: 15735715-2-42
tötzsszám: 735715
statisztikai szćlm: 157357|5-84|l-32|-01
képviseli: dr. Kocsis Mátépo|gáľmesteľ

egyĹittesen, mint Felek kozott alulírott helyen és napon az a|ábbi feltételekkel:

I. A meeállapodás célia

Jelen haszná|ati megállapodás célja Jőzsefuaľos kĺizbizonságarnk javitása, amelyet a Felek
jelen együttmúk<jdés keretében, a térťrgyelő kamera rendszer II. fejezetben meghattnozott
ingatlanľa tcirténő felszerelésével' mfüödtetésével és üzemeltetésével biztosítanak.

rI. A meeáIlapodás táľgva

1. Tulajdonos a jelen megállapodásban foglalt feltétekkel hozzájźnulását adja a
fulajdonában lévő alábbi ingatlanon téľfigyelő kamera, és egyéb berendezések
(átjátsző antenną tápegység, stb.) felhelyezéséhezés állandó iizemeltetéséhez:

. a természetben a 1087 Budapest, Keľepesi út 15. szźĺm alatti irodahaz utcđ
hom7okzatźra 1 db térfigyelő kamera a hozzátartoző antennával és
kźlbe1'hź.Józattal, a tetore keľĺilő adatátviteli anteľurfü és taľtószerkęzete
kábeleive1

2. Felek rcgzítLk,hogy az adatźúvite| az egyes kamera végpontok, illetve megfigyelési
teríiletek és a központ között szabad frekvenciájú mikľohultĺámú háIőzaton
kereszťtil valósul meg. A kommunikáciős hźůőzat kiépítése cé|jábő| felszerelt
kamerák ar amellátás a és vfuható ĺáĺamfo gy asztása:

o 1087 Budapest, Kerepesi út 15. szán alatti kameľa és áfuiteli egységek
arcłne||átása almérő kiépítésével valósul meg, áľamfogyasztás max. 68W.

. az almérő szerinti ararfogyasztásról szőIő számlát a Tulajdonos ĺĺtlída ki
Hasznźilő tészére, melyet az éves béľleti díjľa vonatkoző számlávď egyĹitt
krildi meg HasznáIő részére. Az összeget 8 napos fizetési hatĺáľidővel
HasznáIő kĺjteles kie gyenlíteni.

III. Felek iogai és ktitelezettséeei

Felek megállapodnak, hogy a térfigye|ő kamera és egyéb berendezések felhelyezésével,
iizemeltetésével kapcsolatban felmerĹĺlő cisszes kciltség aHaszná|őt a jelen pontban rögzítettek
szeľint terheli:



. Tulajdonos tudomásul veszi, hogy a jelen megáIlapodásban nlcgjelĺĺ|l kanrerák és cgyćll
beľendezések felszeľelését Tulajdonos ingatl anára a Multi Alarm 7rt, végzi, a lfaszllátóvol
kijzbeszerzési eljárás eľedményeképpen kcitott szá||itási szerzódés a|apján.

o Az ęszkozok tizemelésével kapcsolatos költségeket (aľamdíj) al7aszná|ó fizetj.
. Az épületben a szeľelés ideje alatt csak a Tulajdonos által kijelölĺ személy jelenlétébcn,

előre írásban egyeń.etett módon és időben torténhet munkavégzés.
o A II. pontban rögzített épĺiletekben bizonyíthatóan a munkavégzés kovetkeztében a

Használó vagy az á|ta|a megbízott harmadik személy felľóható magatartásálrak
következtében keletkezett mindennemű káľt aHasznti'ő köteles megtéríteni.

o Az e|he|yezett berendezések esetlegesen bekövetkezo áthelyezési. építési költsége a
Használőt terheli.

o Ą használat időtaltama alatt a felmeľtilő kaľbantaľtási, esetleges hiba elhárítási köttségek
teljes köľiĺen aHaszĺálót teľhe]ik, Tulajdonos vállďja, hogy ezeknek a munkáknak az
e|végzését előzetes egyeńetéstkĺivetően halađéktalanul lehetővé teszi. Használo köteles a
jelen szeĺződés alapjan a|kalmazottberenđezéseket olyan módon telepíteni, ľögzíteni és
biztosítani, hogy azokban harmadik személyek által okozott káľok ne következhessenek
be. Tulajdonos a harmadik személyek károkozásából eredő felelősségétkizárja.

o Az ingatlan hasznźiata soľán Használó köteles atuz-, környezetvédelmi és munkavédelmi
szabá)y ok betartásĺíról gondoskodni.

o Használó kijelenti, hogy a jelen szerzőđés tźngyátképezó kamera és egyéb megfigyelésre
alkalmas berendezés alkalmazása - külcjnĺjs figyelemmel a képrögzítésľe és - tovább itásra
- személyiségi, ađaítédelmi és egyéb jogszabályokba nem ütközik.

o Felek megállapođnak abban, hogy a jelen megállapodás ellenértékét 30'000 Ft + Afďév
(azaz harunincezer forint l év + áfa) összegben hatĺírozzík meg. Az e||enérték a targyév
végén, legkésőbb tźlrgyév december 31. napjáig esedékes, és a Tulajdonos által kiállított
szálnla ellenében, banki átuta|ás útján teljesítendő. A2015. évre vonatkozó 30.000,-Ft +
Áfa <isszega száľr.ira kiatlításanak iaopo.'qu legkésőbb 20|5. december 31. napja, ľnely
ĺisszeget 8 napos fizetési hataridővel Haszná|ő köteles kiegyenlíteni.

IV. Kapcsolattartásľa kiieliilt személvek:

1. A Tulajdonos részéľől kapcsolattartásra kijelölt szeméIy:

Név: Bacsi Lászlő mrĺszaki igazgatő
Cím: 7027 Budapest, Csalogany utca 23 .

Tel: +36 20 437 9910
e-mail : bacsi. laszlo@csalogany.hu

2. A Használő részérő| kapcsolattaľtásra kijelölt személy:

Név: dr. HenczAdľienn Gazđá|kodási Ügyosztá|y vezetóje
Cím: 1082 Budapest, Baross u.63-67.
Tel: 06-I-459-2294
e-mail : hencza@j ozsefu aros.hu



V. Felelőssée

1. Felek rögzítik, hogy a térťlgyelő kamera felszere]ésélrez, územbe |le|yezésé|lez
szükséges hatósági engedély, hozzájárulás beszerzése a l{asználó köte|ességc, az
errnek elmulasztásából eređő károkéĺt alfasználó teljes felelősséget vá|lal.

2. A Használó teljes könĺen helýáll mindazon káľokéľt, amelyeket a Tulajdonos .nak,
vagy haľmadik személynek a térfigyelő kameľa kihetyezésével illetve leszerelésével,
valamint a térfigyelő kamera üzemeltetésével összefüggésben okoz. Ezęn belül a
kivitelező, illetve üzemeltető biztosítja, hogy az épület fa|azat esztétikai kialakítása a
szerelési kiviteli munkálatok és az üzemeltetés során nem séľĺil, az eľedeti állapot
maľadéktalan helyľeál|ítását váI|alj ak.

3. Tulajdonos jelen megállapodás alĄan nem tartozik kártérítési felelősségge| sęm a
berendezésekben esetlegesen keletkező kźLrért, sem a szerelési illetve karbantaľtási,
hĹb aę|haútás i munkák s oriĺľr kel etkező szemé l vi s érĹil é s ekér.t.

VI. A megáIlapodás hatáIva

Jelen megállapodás a Felek a|áírásźnak
jcĺn létre.

napjátő|kezdődtihatá||yalhatározatlanidőtartamľa

Vrr. A meqállapodás megszíĺnése. a megállapodás megszegésének iogkiivetkezménvei

1. A Felek jelen megállapodást ktizös megegyezéssel íľásban bríľmikor megszüntethetik.
Felek bármelyike jogosult indokolás nélkül, 30 napos rendes felmondási idő
kikötésével, súlyos szerződésszegés esetén 15 napos felmondás idővel íľásban
felmondani.

2. Amennyiben bármelyik frk a megállapodásban rogzített kĺitelezettségének a
teljesítéséľe való írĺísbeli felszólításkézhervétetétől számított 15 napon belül nem tesz
eleget, ,(lgy a másik fél jogosult a megá|lapodást rendkívtili felmondassal 15 napra
írásban felmondani.

3. A megállapodás bármely okból töľténő megszúnése esetén a Felek kĺitelesek
egymiíssal elszámolni.

VIrI. Záró ľendelkezések

1. A jelen megállapodast módosítani, felmondani kizarőIag írásban lehet. Felek rogzítik
továbbá, hogy minden értesítés, egyéb közlés, amelyet jelen megállapodás alapjan
jogosultak vagy k<itelesek megtenni, kizrĺľólag írásban érvényes.

2. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodással kapcsolatos esetleges
vitáíkat megkísérlik peren kíviil, tárgyalźsos úton ľendezni. Amennyib en eznem vezet
eredményre, az e|járő bíróság meghataľozásfua a polgaľi perľendtaľtźsrőI szőIő 1952.
évi III, törvény szabáIyai azirányađők.

3. A jelen megállapodásban nem, szabáLyozott kéľdésekben a Polgáľi Törvényktĺnyvről
sző|ő 2013, évi V. törvény és a vonatkozó más hatályos jogszabáIyok rendelk ezésęi az
irányadóak.
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4. Felek rogzíÍik, hogy a Il.1. pontban meghatározott ingntlan vonatkozásábĺtll tlz.
onkormĺányzatotjelen nregállapodásban foglalt lraszllátati ľcnĺJĺ(il ęltérő, vagy c,t,c|1
felrili egyéb módon torténi5 ingatlan l.laszná|at nenl illeti Irleg, tovább a ]I.l. pollĺbun
meghatźrozot1 ingatlan tekintetében a megállapodás szeľinti használat neln kelet kcztel
az ingat|an nyilvalrtartásba bej egy eńetheto j o gosultságot'

Jelen megállapodás 4 eredeti egymással megegyezó példányban készült, amelyet a |.-elek
képviselői, mint nyilatkozataikkal és akaľatukkal mindenben megegy ezőt jővźhagyólag ĺĺák
aLá.

Budapest, 2015. szeptember ....

Metropolitan Enterpľises Tanácsadó és
Ingatlanforgalmazó Kft .

Tulajdonos
képviseletében

Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefuáľosi
Önkormányzat
képviseletében
dr. Kocsis Máté

polgáľmesteľ

Fedezet:

Dátum: Budapest, 2015. szeptember

PénzĹigyileg ellenj egyzem

Paľis Gyulané
p érungy i ugy o sztá|yv ezető

Jogi szempontbóI ellenjegyzem
Danada-Rimán Edina

jegyző
nevében és megbízásából

dr. Mészar Erika
a|jegyző
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FELÜG YEL} BIZ}TTSÁG ÁNA K
Ücynnľnĺr

A Józsetváľos Közösségeiért Nonproflt Zrt. Fe|ugyelőbizottsága a Polgáľi Törvénykönyvľćĺl
sző(ó 2013. évi V. torvény (a továbbiakban Ptk.) 3:122, $ (3) bekez dése alapján a működóséľe
vonatkozó szabá|yokat az a|tbbiak szerint át|apitjameg:

I. Á Felĺigye|őbizottságjogáIlása

Á Felügye\őbizottság a Ptk., a Jőzseťváros Kcjzösségeiért Nonprofit Zrt, (a továbbiakban
társaság) alapszabá|ya és a gazdasägi társaságok miĺködését szabá|yoző t hatá1yosjogszabá|yok, a jelen ügyrend előírásainak figyelembevételével, mint testijleti szerv ellenőľzi
a tĺíľsaság ügyvezetését.

II. Á Felügyelőbizottság |étszáma, megbízatálsának ĺdőtartam a) szeYyezete, a tagok
j ogaÍ, kötelezettségei

1. A Felügyelőbizottság létszźlmahárom fő.

2, A felügyelőbizottsági tagsági megbízás az a|apítő Képviselő-testtiletének mindenkor
hatályos ľendeletben történő szabá|yozás szerinti, hatáskörrel rcndelkező szerv á|ta|i
rnegvá'lasztással és az énntett személy á|ta|való etfogadassal jön létľe. A Felügyelőbizottság
tagsaitaz alapítő öt éves határozottiđőtartamravá|asztotta,Z}ls.augusztus 01. napjátó|2020,jÚlius 31. napjáig

3. A felügyet őbizottság1tagság megszíĺnése:

Megszíĺnik amegbízás:

- a megb ízás id'(jtartĺľnának |ejártáva|,
' visszahívással, amit az a|apítő bármikor indokolás néllait megtehet,- törvényben szabályozott|<lzźrő ok bekövetkeztével.
- Iemonđással,
- elhalálozással.

A tag tisztségéről bármikor lemondhat;, azonbarl ha a tlírsaság működőképessége eztĺnepýívánja, a lemondás csak annak bejelentésétől számított hatvanadik napon válik
hatályossá, kivéve, ha az a|apítő az új tag megváIasztásaról mfu-ezt megelőzően
gondoskodott. A tagnak a lemondó ný|atkozatát a tárśasźtglgazgatóságanak elnökéhez.ke1l
cimezníe (Ptk. 3:26. $ (5) bekezdés).

4. AFelügyelőbizottságszetvezete

A Felrigyel(5bizottságtesťrileti szeľv.
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A tagok maguk közül vá|asztjźlk- a Felügyelőbizottságmegbízatásának icĺejére - az c|rliil(łiĺ.
Az elnök megválasztására egyszenĺ szótobbséggel kenil sor.

Az elnök feladaLai.

- összehívja és vezeti a Feltigyelőbizottság tiléseit, gondoskodik az Ĺilés íeltétclcillek
biztosításáról,

- kép'viseli aFelügyelőbizottságot,
- gonđoskodik a Fełügyelőbizottság döntéseinek végrehaj tásáróI,

az alapító ülésein szfüség szerint ismerteti és képviseli a Felügyelőbizottság
álláspontját, véleményét,

- a Felri gyelőbizottság vizsgá|atának eredményéről értesíti a társaság Igazgatósá"gi

elnökét,
- amenn/ben a tag tagsága bármely okból megszĹínik, köteles értesíteni a táľsa-ság

Igaz gatő s á gźnak e|nö két, és kezdem én y ezi uj tag ( o k) me gv áIasztás ĺú,

- ettáda mindazon felađatokat, amelyeket jogszabá|y, iigyrend va1y a

Felü gyelőb izotts ág az eln<jk t észér e megáll apít.

Az elnök akadá|yoztatása esetén az előbbi feladatainak eIltttźsával' időlegesen a

Felügyelőbizottságegylktag1átmegbízhatja.

5. AFelügyelőbizottságiÍilésekteehnikai feltételeínekbiztosítása

A Felügyelőbizottság az tiléseit a társaság szélĺ*relyén taĄa. Inđokolt esetben az i.ilés rĺlás

helyen is megtartható.

Az ülés technikai feltételeit a társaság rigyvezetése biztosítja, ennek kapcsán gonđoskodik az

ülések napirendjéhez kapcsolódó anyagok tagoknak való kikĹildésérőI, az üIések
jegyzőkonyveinekvezetésérőI,azitatokíktattsárőIésiattárazásáról'

6. A tagok jogai és kötelezettségei

A tagok jogai és kötelezettségei, hogy a Felügyelőbizottság munkájában személyesęn részt

vegyen. A tagok köteles ellátni a folügyel őbízottsági döntéssel rájuk bizott eilenőľzési
feladatokat, koteles ťészt verrni személyesen az üléseken, képviseletnek helye nincs (Ptk.

3:121.$).

A Felügye|őbizottság tagtrai a társaságrigyvezetésétől fiiggetlenek, tevékenységrik során nem

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

Bármely tag jogosult:

- aztilés napirendjére javaslatot tenni,
- azülés összehivástikezdeményezni az ok és cél megjelölésével,
- napirenden szereplő kérdésben véleményt nýlvanítani,

ahatározatokmeghozatalźlban,aszavazásbanrésztvenní,
- a méýlozott hatfuozatta| kapcsolatos ellenvéleményének az üIés jegyzőkönyvbe való

rögzítését kérni,
- mindazt megtenni, amire jogszabá7y feljogosítja.

A felügyelőbizottság tagjai a tisztség el?átásźÉrt az alapítő á|taI megźĺllapított díjuzáĺľa
tarthatnak igényt.
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7. Titoktartás

A felrigyelőbizottság tagsai kötelesek a nlr-lnl<ájuk soľán tLldonrr1sukľa jutott ĺtclĺrlĺl|<nl,
infonnációkat uz|eti titokként keze|ni, és nlegorizLli. Nellr jelenĺ'i ĺr títoktaľtási ki!Íe|ezoĺlsóg
sérelmét a munkavégzé,s sorálr és annak kapcsán a je|zési é,s tájékoztatási köÍe|ezattség
teljesítése éľdekében az ugyvezetéŚnek, az a|apítőllak és a toľvénycssógi felĹigyeleteĺ e|látä
szervnek adott tájéko ztatás,

8. Felelősség

A felügyelőbizottsägi tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával va1y nem
ĺnegfelelő teljesítésével a társas ágnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott káľéľt
vatő feletősség'szabál yai szennt felelnek atársasággal szemben.

III. A Feliigyelőbizottság feladataĺ és hatásktiľe

,ĺ' tár sas á'g ügyvezetés ének ell enőrzés e során :

- jelentést készít a számvitelí tĺirvény szeńnti beszámolóról és az adőzott eľedrrréľlv
fe|hasznáůásáľól (Ptk. 3.I2,O. $ (2) bekezdés);

- a táľsaság igyvezetésétől felvitágosítást kéľlret, a társaság irataiba, számviteli
nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthet, a tarsaság szám\áját, pénztárát, szerzőđéseit
megvizsgá|hatja, szakértővel megvizsgtt|tathatja (Ptk. 3:27. $ (2) bekezđés),- a tagok źůtal-végzett ellenőrzés soľán tudomásukra jutott szabá|ýa|anságokľól készített
feljegyzést megtárgyalja és állást foglal az ügyben,

- Ha a felrigyelőbizottság szerint az llgyvezetés tevékenysége jogszabályb a va1y az
alapszabźiyba űtközik, ellentétes a táľsas tĺg |egfi5bb szerve hattrozataival va1y
egyébként sérti a társasźę érdekeit, a feltigyelőbizottságösszehívja atátsasäglegftĺbb
szervének ülését e kérdés meg!árgyalása és a szükséges hatĺírozatok megh ozata\a
érdekében (Ptk. 3:120. $ (3) bekezdés).

A Feltigyelőbizottság az e|lenőrzésének eredményérő| az ugyvezetőť, írásban, a hatźrozata
rnegkĹildés ével táj éko ztatj a.

Ha a felügyelőbizottság e|lenőrző tevékenységéhez szakértőket kívĺĺn
felügyelőbizottság erre irányuló kérelmét azugyvezetés köteles teljesíteni
bekezdés).

igénybe venni, a
(Ptk. 3:120. S (1)

Iv. AF.eliigyelőbizottságmíĺködése

1. A Fetügyelőbizottság teshiletként jar el. Munkáját éves iilés- és munkaterv alapján
végzi, amelyet _ a megalakutás évét kivéve) _ minden év első ĺilésén állít össze és fogađ ei.

2. A Feltigyelőbizottság az igyrenđjét _ az ugyvezetéssel töľténő előzetes egyeztetés
után _ maga á|Iapítja meg és a tfusaság a|apítőjahagyja jóvá (Ptk. 3:t22. $ (3) bekezdés).

3. Az ülések rendje:

3.1. Rendes üIés

A Felügye|(5bizottság rendes ülését az éves rilés- és munkatervben e1fogadott gyakorisággal
á|talábaĺhárom havonta tartja, kivétel a megalakulás éve.
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Az üIéselc.e a lneghívót az rilés időpontjánal<, helyélrek és trapiľellcĺ.jĺ5llck koz,lésévc| llyĺlli:
nappalazulés előttkell atagoknakésazegyébnreghívotta|<nakkézhc,zktly;l.li'

A meghívóhoz mellékelni kell az ülés napirendjére kitűzott kéľcĺésekben vrr|ťl
határozathozatalhoz szükséges infonnációkat tartalmazó dokumentunrokat, amelyek 1agok
r észér e történő kilnjldésérő 1 a tár sas ág ügyvezetése gondo sko d i k.

3.2. RendkívüIi ülés

Az ülés összehívását bármely tag az ok és cél megjelölésével írásban kezdeményezheti az
elnöknél, aki a kére|ęm kézhezvételétől számított nyolc napon belül köteles intézkedni a
felügyelőbizottság tilésének harminc napon belüli időpontra történő összehívásáľő1. Ha az
elntjk akéręlemnek nem tesz eleget, atagmagajogosult az ülés osszehívásfua,

3.3. Az tilés kote\ező összehívásiának esetei:

- a Felügyelőbizotts ágbárme|y tagsa, azlgazgatőságelnöke, a könywizsgáló, illetve az
alapítő az ok és a cél megjelolésével kéri,

- ha valamely -az a7apitó Képviselő-testĺilete, annak bizottsága elé terjesztendő _
jelentés Felügyelőb izottság álta|i megvizsgźútsa végett szükséges,

- ha az e|őző ülés határozátképtelen vo1t.

4. A nem szabźiyszerűen összehívott üIést csak akkor lehet megtartani, illetve a
meghívóban nem szereplő kérdést csak akkor lehet megtargyalni, ha az ülésen valamenĺlyi tag
jelen van, és a meghívóban nern közolt napirend megtárgyalása ellen egyiktik sem tiltakozik'

5. A Felĺigyelőbizottság ülései zártak,a tagokon kívtil csak a meghívottak vehetnek részt.

6. A Felügyelőbizottságülése akkot határozatképes, ha azon valamennyi tag jelen van.

7. A Felrigyelőbizottság iilésére a tagokon és a társastig igazgatóságának tagtrain kívül
kĹilső résztvevők és szakéľtők is meghívhatók. A meghívás szólhat az ülés egészére vagy
egyes napirendi pontjainak megfźtrgya7ására. A meghívottak kizáĺő|ag a vitźhan vehetnek
részt, szavazati joggal nem rendelkeznek. A meghívásról a Felĺigyelőbizottság elnöke határoz,
ő engedéIyezi az ülésen valő részvételt a nem bizottsági tagok részére, a társaság
könywizsgálója esetén a Ptk. 3: 13 1 . $ (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelőelr.

8. A Felügyel(ibizolťtság elľendelhęti, hogy ,az adott napirend ttrgya\ŕľitnál- csak a
j Felügyelőbizottság tagok, illetve a társaság lgazgatőságs tagjai lehetnek je|en (zärtti|és). Zárt
ülés esetén a jegyz(Lkonyvet az elnök általkijelölt tag vezeti.

9. AFelügye\őbizottsá,gĺilésénekmenete

Az ülés megnýtását, a hatfuozatképesség és a napirend megá,\Iapítását követően a
Felügyelőbizottság az e1yes napiľendeket az elfogadott sorrendben tárgyalja.

Egy napirendi ponton belüI először az előterjesztés ismertetésére kertil sor, majđ kéľdések,
hozzászőlások és üta következik. Ennek alapján az elnĺjk megfogalm azza az e|hangzott
hatźtrozati javaslatokat és azokat egyenként szavazásra teszi fel. A szavazást követően az
eln<ik megállapitja annak eredményét, éš ismert eti az e|fogađott hatáľo zat szovegét.

Valamennyi napiľenđ megtaľgyalása után az ülést be kell rekeszteni, és a jegyzőkonyvet 1e
kellzámj.
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10. Határozatlr ozata|

A Felrigye|őbizottság dcintéseit egysza.Ĺi szavazaĺtĺilrbs<lggcl, nyĺ|t szavuzńssal h<lz,ltl t1)o[ł.
Minden tagnak ęgy szavaa'atavan'

11. A Felügyel<ihizottsá,gjegyzókonyve

A Feltigyelőbizott;ság üIéseiről, az ülést követćĺ nyolc napon belül jegyzőkönyvet' kcll
felveruri, amely tartalmazza:

- az ülés helyét, idejét, jelenlévő tagok és egyéb személyek nevét,- a megttngyalt napirendi pontokat, a szavazásľa bocsátott határozati javaslatokat, a
szav azás eredm ényé t, az e|fo gadott hattr o zatokat,

- mindazt, amelynek jegyzőkonyvbe vételét bánnely tag kéri, kivéve amennyíben az
nem felel męE az ülésen történteknek,

- esetleges kisebbségi vagykÍilönvéleményt, tiltakozást,
- ellenszavazőkesetleges véleményét,
- a je\Wőkönywezető és a hitelesítők' valamint a Felügyelőbizottság elnöke aláĺľását.

L jegyzőkönyvet a társaság ügyvezetés e źita| biztosított szemé|y vezeti és egy bizottsági tag
hitelesíti.

Bármely tal jogosult a jeg1ľzőkłinyv módosítását javasolni, illetve amennviben a
jegyzőkönyvvezet(5 kéľését nem teljesíti a jegyzőkönyvet véleinényeltéréssel a|áími.

72. Határozatok

Á Felügye\őbizottsá,g döntéseit hatfuozati formában hozza meg. A határozatokat éven-ként
kezdtjdő folyamatos soľszámozással kell ellátni. A hatfuozat tarta|mtltól fiiggően fel kell
trintetni ahatándőt és a végľehajtásért felelő személy nevét.

13. Ülés elektronikus hirkoz|ő eszkozközvetítésével

A Felügye|őbizottságtagtrai elektronikus híľközlő ęszkoz közvetítésével, szeméIyes jelenlétük
néIlail is tarthatnak Feltigyelőbizottsági ülést és hozhatnak határozatot. Az elektronikus
hirközlő eszkoz közvetítésével megtartásra keriilő ülés tényét a megfuívóban szerepeltetni kell.
Nem tarható ily módon ülés, ha ez ellen a Felügyel őbizottságbármely tagia írásban, az ülés
meglartása eilőtt legalább harom nappal tiltakozik.

Az elęktronikus hírköztő eszközközvetítésével megtartott iilésen az elnök feladata:

- a FelÍigye(őbizottsági tagok szerné|yazonosságának hang, illeťve egyébmódon történő
ellenőrzése

- az ülésen elhangzottak hangľögzitésérő|
- az ĺilésen elhangzottak és a hozotthatźrozatokírásos jegyzőkonyvirögzítésérő|
- az elkészĺilt írásos jegyzőkönyv nyolc napoÍr belül a relĺgyllőb izottság; tagoknak

történő kikÍildéséről való gondoskodás.

A jegyzőkönyvet a meghívóban megjelölt helyen a jegyzőkönyvvezető vezeti, és az elnök
hitelesíti.

Nincs akadáIya annak, hogy a meghívóban szereplő helyen a Felügyel őbizottsźlgbármelýk
tagtr a személyesen megi elenj en.
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Az elektronikus híľko zIő eszkozközvetítésével llregtartott Ĺilés leĺillyĺatásáľa egyollokl>cll tt

rend es üI ésre v onatkoző szab ály ok érte|emszerű en iľán ya cl ók .

V. Iktatás és iľattáľazás ľĺ:ndjc

A FelÍigyelőbizottságlloz érkezo és a kimenő leveleket iktatrri kell, évenkéĺrt kczclőcl(ĺ

sorszámmal'

Az tilése iratanyagát üIésenként elkiilönítetten kell tárolni.

A Felügyelőbízottsźry tagsai a bizottság irataiba, nyilvántartásokba korlátozás néllcĹil

betekinthetnek. Az iratokról kiadott másolatot szignálni kell a kérőnek és a kiadónak.

VI. EgYebek

A jelen ĺigyrendben nem szabályozottkérdésekben a Ptk. és az egyéb vonatkozó jogszabályok

r ende|kezései az i rányad ó k.

Jelen ügyrendet a Ptk. 3:122. $ (3) bekezdése alapján a Felügyelőbizottság 4/201s.(vIIÍ.f7.)
számuhatározata áltapítja meg. Az ugyrendet az a|apitonak jóvá kell hagyría.

AzigyrendhatáIya azitjabb ügyrend elťogadásáig, illetve a Feliigyelőbizottság megszűnéséig

á1l fenn.

Budapest, 201 5. augasztus 27.

'?- 6p?
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A Józsefváros Kłĺzösségeiért Nonprofit Zrt, Q084 Budapest, Mátyás tér 15., Cg' 01 -l0-
048493) - a továbbiakban: Társaság - ugyvezetését az ĺ'gazgatőság látja el.

A Társaság irányításával kapcsolatos olyan döntések meghozatalźtra, ame|yek neln taríoz,nak
az ĺ\l apítók hatásköréb e, az Lgazgató s ág j o go sult.

Jelen ügyrend céIja, hogy meghatározza az |gazgatóság műkodésének, hatá.skörének és

elj ár ásainak al apvető szab áiyaĺt,

Az Igazgatóság tevékenységét a hatályos jogszabá|yok a Társaság Alapszabźůya és a jelen
tigyrend rendelkezéseinek keretei közott végzi, összefiiggésben a cég szervezeti és műkodési
sz ab tůyzatában fo g1 alt rendelkezésekkel.

A fenti rendelkezések alapján megállapított rnĺjködési rend az alábbiak szerint került részletes

szabá|vozásra:

I. Általĺnos EIőírások

1.1. Az Igazgatóság a Társaság ügyvezető szerve. Képviseli a Társaságot harmadik
személyekkel szemben bíróságok és más hatóságok előtt, kialakída és irtlnyítja a
Társaság munkaszervezetét, az lgazgatősági elnok tartós távolléte esetén az elnök
jelöli ki a Társaság munkavállalói folött a rnunká]tatói jog gyakorlóját.

I.2, Az Igazgatóság 5 tagból ä||, az Igazgatőság (Igazgatősági tagok) megbizatása
az Alapitő által esetenként meghatźĺrozott időtartamĺa szőI, a tagok bármikoľ indokolás

nélloil visszahívhatók és amegbízatásuk lejárta után újra megvtt|aszthatók.

Az Igazgatóság tagjainak megbízatása2020. jtl|ius 31-ig szól.

Lz lgazgatósági tagság megszűník:

o a megbizás lzrtamának |ejárttwa|,

. a visszahívással,
' . lemonđással,
- . elhalálozással

. a Törvényben szabáIyozottkizárő vagy ĺisszeférhetetlenségi okok bekövetkeztével.
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AzIgazgatőságtagainak részleges cseréje vagy azIgazgatőság új tagokkal való kiegészítése
esetén az uj tagok megbízatása azlgazgatóság eredeti megbízatásának időpondáig szóI.

I.3, Azlgazgatóság tag1a:

1. A nyilvánosan működő részvénýársaságban valő részvényszerzés kivételével _ nem
szerezhet részesedést a Társaságéval azonos tevékenységet főtevékenységként
megj elöl ő más gazdźl lkodó szerv ęzetb en, to vább á

2. Nem lehet vezető tisztségviselő a társaságéva| azonos ftĺtevékenységet végzĺí más
gazdas ágs táľsas ágb an, ill etve s zövetkezetb en.

3. Az Igazgatóság tagia és közeli hozztúartozőja, va|amint élettársa a Társastĺgná|' aZ
Igazgatőság tagsávánem választható meg.

Az Igazgatóság tagja ügyvezetési tevékenységét a Társaság érdekének megfelelően köteles
eli átni. Az Igazgatő; ság tagtr a ügyvezetés i fel adatai t személyes en kötel es el l átni'

Az Igazgatóság tagsait a Társaság Alapítója vá|asztja meg' nevezi ki vagy hívja vissza. Az
Igazgatőságtr tagságra sző|ő megbízás a tisztségnek a kijelölt, megválasztott vagy kinevezett
személy áItat történő el fo gadásával j on létre.

A Ptk. rendelkezései az iranyadók azIgazgatőság tagjaíval szembeni követelmények és kizźttő
okokat ílletően: az Igazgatősárytagsa az a nagykorri személy lehet, akinek cselekvőképességét
a tevékenysége ellátásához szĺikséges körben nem korlátoztá,k,

Nem lehet az lgazgatőság tagsa dZ, akit bríncselekmény elkövetése miatt jogerősen
szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fílzijdő hátrányos
következmények alól nem mentesült.

Nem lehet az Igazgatóság tagja az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely
fogla|kozálstól jogerős bíľói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatátya a|att az ítéletben megjelölt
tevékenységet folýató jogi szemé|y vezető tisztségviselője nem lehet.

Az eltittást kimondó hatćrozatban megszabott időtaľtamig nem lehet az Igazgatősá,g taga az,
akit eltiltot tak a v ezető tis zts égvis elői tevékenys égtől.

Az Igazgatőság tagsa a Társaság Alapítója részére köteles a Társaságľa.vonatkozőaĺ
felvilágosítást adni, és szátmára a Társaságra.vonatkozó iľatokba és nyilvantartásokba
betekintést biztosítani. A felvilágosítást és az iratbetekintést az lgazgatőság taga a jogosult
źtlta| tett írásb el i t i t o ktartás i nyl|atko zat téte|éhez kö theti.
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Az lgazgatőság tagtra meg1agadhatja a felvilágosítást és az jratokba valo betekintóst, lra ĺ:z zt
Társaság uz\eti titkát sértené, ha a felvilágosítást kérő a jogát visszaélésszeľĹ\el"l gyakoľoljĺr,

vagy felhívás ellenére nem tesz titoktaĺási nyilatkozatot.

Az Igazgatóság tagja ha\ađéktalanul köteles bejelenteni azIgazgatőságnak a szenélyét ilI.ető

ö s s zeférhetetlens é gi és kizár ő körül rn ény felm erĺĺl és ét.

1.4. AzIgazgaÍóság tagjaí közül elnököt választ.

Az elncjköt akađá|yoztatása esetén amegbízottĺgazgatőságítaghelyettesíti azIgazgatőság

működésével kapcsolatos elnöki feladatok tekintetében.

A Társaság |egťőbb Szervę ülésén hivataibói, egyéb fontosabb értekezietekerr,

rendezvényeken az Igazgatőság elnöke' akadá|yoztatása esetén a megbizott Igazgatősägi

tagvesz részt.

II. Az I,gazgatőság miĺkii dése

2.I. AzIgazgatóság jogait és feladatait testületként gyakorolja.

Az lgazgatőság jogait és feladatait testtiletként gyakoľolja. Az Igazgatősźtg tagiai

képviseleti jogának korlátozása, megosztása, és nyilatkozatának feltételhez vaąy
jóváhagyáshoz kötése harmadik személyekkel szemben nem hatályos.

AzIgazgatóság kijeloli, hogy a feiadatkörébę tartozó ügyek közĹil mely ügyet szükséges

ülésének napirenđjére bizní, kijelöli azigy előkészítéséért felelős Igazgatősági tagot, az

Igazgatósálgi ülésen e|őterjesztett iigyet megf.ärgyalja, abban hatátozatot hoz és sztikség

esetén annak v égr ehajtását ellenőńzheti.

A határozatban minden esetben megjeloli a végrehajtásért felelős személý és a felađat

végrehajtáśának hatáńđejét. A hattrozatok végrehajtásáról a félévente a.rendszeres

üléseken az lgazgatós ági elnĺjk írásos tájékoztatźtst ađ.

Lz Ígazgatóság ülésein a feladatkörébe lartozó bármilyen ügyben a fenti előkészítés

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

f.2. Az lgazgatőság az iigyvezetésről, a táĺsaság vagyoni helyzetéľől és

üz1etpo1itikájárőll

- felévente egyszet az Alapítő Képviselőtesttilete, és

- negyedévente azIgazgatőság, mint a tulajdonos képviselője

részére j elentést készít.

Az Igazgatóság átruhźtzhat minden olyan feladatot az alárend,elt szervekľe, amely nem

tartozikkizárő7agos hatáskorébe, illetve amelyet nem a közgyÍlés đelregtittá.
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Az lgazgatőság mwkájá|.lc:z egyct|í vi|By áItalános jellcggĺ:l lllogbĺztlĺĹ .szakell rlrol.
segítségét igénybe veheti.

Az Igazgatőság_ céIjai elérése éľdekébell' amennyiben ennek szükségó| ć,ľzi _ nz ü]ésc|t
e]őkészítése és a határozatok végrehajtásálrak ellenőrzése cé|jábő| az üléseken kívÍil egy-
egy szakmai-gazdálkodási kérdésben értek ezletet szervezhet, speciális szakértő (ke) t
a|kalmazhat, a Táľsaság munkaszervezetének iIIetékeseit közvet]elrül beszámo1tatlratia.

III. Az lgazgató s ág íigyv ezetés i fe| a d ata i

Az Igazgatóság tigyvezetési ťeladatkörébe tartozik mindazon kéľdésekben töľténő döntés,
ame7y nem az Alapító kizárő|agos hatáskörébe:

Így hilönösen:

3.1. Kialakítja a Részvénytársaság munkaszerv ezetét; 
,3,2. felelős a Részvónýáľsaság műktjdósi korében a saját' illetve az általadelegált

hatáskörben hozott minden döntésért;
3'3. jogosult minden olyan dontést a saját hatáskörébe vonĺi, amely nem tartoz jk az

Alapító hatáskörébe;
3,4. irányítja a Részvénytársaság gazdáIkodását, meghatározzaa társaság üzleti és

fej lesztési koncepciój át;

3.5. rnegállapítja a Részvénytársaság szervezeti és műkĺjdési szabá|yzatát,
gondoskodik a jogszabá|yban e\őirt szabáIyzatok elkészítésérőI és akna\izálásáról;

3.6. gondoskodik a Részvénytársaság mérlěgének, vagyonkimutatásának
elkészítésérő1, javdslatot tesz az eredmény felosztás ára és az oszta\ékpolitikára;

3,7. a Részvénýársaság mérlegét a hirdetményekre vonatkozó szábályok szeńnt
ko zzéteszi, il l etve a cégb írós ághoz b etery. eszti ;3.8. gondoskodik a Részvénýáľsasá guzletikönyveinek szabályszerťí vezetéséről;3.9. félévente legalább egyszer jelentést készit az Atapítő részére, negyedévente
pedig lgazgatőság tagtrai részére a Részvénytársaság ügyvezetéséről, vagyoni
helyzetérőI és tizletpolitikájáľól ;

3.10. ellátja mindazokat az _ Alapító kizfuőlagos hatásköľébe nem tartoző
feladatokat, amelyeket jogszabály a más társaságban való részesedése kapcsán e1őír;3.11. az lgazgatósági elnök részéľe átruházhat rninden olyan feladatot, amely nem
tartozik az lgazgatőság kizárólagos hatáskörébe, illetve ameiyet nem az Alapító
de\egáttreá;

3.12. az Igazgatóság a Társaságot éńntő kiadások esetében 8 millió forint ft'lötti
összeg esetén dönt, 8 millió forint összeghatár a|att az Igazgatőság elnöke saját
hatáskörben, egyedül dönt.

3,13. dcjntés közbenső mérleg elfogadásáľól;
3.14, a Társaság cégnevét, székfielyét, telephelyeit és fióktelepeit, valamint a

társaság tevékenységi köreit - a főtevékenység megvá.|toztatása kivételével _ érintő. döntések meghoz ata7a, és ęzze|cisszefiiggé sben az AlapszabáIv móđosítasa;

[\
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3.t5. köteles 8 napon bę]üI az Alapítót éńesíteni - azIga,zgatóság cgyidejű éI.tesí ĺćsc
mel]ett - a szükséges intézkedések meglrozata\a végett, ha a saját tőke jogszĺrbál5zllĺrll

bekezdésében mep]lattĺozotI méńékĺĺ csökkenését' va1y a Részvlllytál.sas ágtlĺ
ťeny egető fi zetésképtelenséget észlel'

3.16. az \gazgatőság tagai az Alapitói döntéseket hozó Képviselőtestületi Ĺiléscll
tanźrcskozási j o ggal vesznek részt.

Az Igazgatósági hatáskörbe tartoző szerződések, nyilatkozatok aláíľásának rendje: ae

igazgatőság elnöke egyedül, kétigazgatősági tag együttesen írhataLá szerzőđést.

Amennyiben az aláírást mege|őzően az Igazgatőság, vagy a részvényesi jogot gyakorló
nevében a Polgármester jóváhagyása szükséges, akkoľ a jóváhagyást tartalrnazó döHtés

megszúletése után írhatő alá a dokumentum, azt követően, hogy ana záradékkérrt a
jővá/nagyő dorrtést 1rozó nevét és a döntés számát rá vczcttć,k'

IV. Képviseleti feladatok

Az lgazgatőság elnöke önállóan, két ígazgatőságs tag együttesen jogosultak a

cégsegyzésre.

v . Az Igazgatől s ág, Igazgatős á gi ta go k fe I e l ő s s ó ge

Az Igazgatóság tagsaí a gazdasági társaság ügyvezetését az ilyen tisztséget betoltő
személyektől ćťltaltLban elvárható gondossággal - és ha e törvény kivételt nem tesz - a

gazdaság1 tár sas ág érđekeinek els ő dl e ges s é ge a|apj án kö tel es ek ell átni.

Az lgazgatóság tagsai a polgári jog tĺltalános szabályai szerint felelnek a gazdasági

társasággal szemben a jogszabźĺ|yok, a tarsasági szetzodés, illetve a gazđasági társaság

legftíbb szerve á|tal hozott határozatok, illetve rigyvezetési kötelezettségeik felrólrató

megszegés éve] a táľsaságnak okozott károkért.

A gazđasttgi társaság fizetésképtelenségével fenyegető helyzetbekovetkeztét követőerĹ) az

Igazgatősětgtagsai ügyvezetési felađataikat a társaság hitelezői érdekeinek elsődlegessége

a|apj án kö tel es ek ell átni.

Az Igazgatóság tagjai a gazdasági társasággal szembeni káĺtérítési felelőssége a Ptk.

közös károkozásra vonatkoző szabtiyai szerint egyetemleges. Ha aktrt azlgazgatőság
hattrozata okozta, mentesül a felelősség a|ő|az atag, aki a dontésben nem vett részt, vagy
a határozat ellen szavazott.

Nen terheli felelőssé g azt azIgazgatősági tagot, aki

. az Igazgatősá'g hatfuozata, vagy intézkedése elleni t]Itakozźsát az Igazgatósági

ülésen bejelentette,
. az rilésen nem volt jelen és az ülés jegyzőkönyvének kézhezvéte|étőI számított 10

n ap on b elul az lgazgatő s ág el nökén ek írásb an b ej el entette tiltakozás át,

. az áIta\a észlelt mulasztást olyan iđőben je7ezte írásban az intézkęđésre jogosuit

szervnek, hogy az mégidőben intézkedhetett,



. az tůtala észlę|t lnu|al^zĺást olyan iĺJőben
szeľvnek, hogy a bekövetkezett kát
elhárítható letĺ volna.
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Az lgazgatősá,g tagaira vonatkozóan tevékenységi köľüket illetően szenrélyte szĺ5lťl
fel elősségb jztosítást kell kotni.

YI. Igazgatósá gi ĺilés ek ľen c|j c

vl.l. AzIgazgatósági íilés előkés zítése

\/I. 1. 1. Az lgazgatríságÍ Íilés iisszehívás a

Lz lgazgatósági ülés összehívása az e|nok feladata, erľe vonatkozó hatásköľét másľa n eĺn
ruházhatja át.

Az elnök az Igazgatóság tilését felévente legalább egyszer (rendes ülés), továbbá sztikség
szennt (rendkívúli rilés) köteles összehívni

Aĺnennyib en azt az Igazgatőság napirendjén szereplő ügy indokolja, az elnĺik zárt ülés tartását
is elrendelheti, m elye n kizárő|ag az lgazgató ság tagj ai vehetnek részt'

Ha az üIés összehívását valamely ta1 - az ok és céI megjelölésével _ írásban kéri, az
Igazgatőság elnöke köteles azt osszehívni. Amennyiben az elnök az Igazgatósági tag erre
irányulő kérelmének akézhezvételétől számított 8 napon belül nem intézkedik azlgazgatősźtg
ülésének 30 napon betüli időpontra történő összehívás árő|, ugy az Igazgatóság ülésének
ös szehívás źtt a a kezdeményező tag jogo sult.

Az Igazgatóság ülésének összehívás a az Igazgatóság tilésén jelenlévők
egyébként névre sző|ő meghívó személyes vagy ajtnl\ott levélként,
elektronikus levél (e-mail) útján történő kézbesítésével töľténik.

Az Lgazgatóság elncjke köteles gondoskodni arról, hogy az lgazgatősál,g tilésére vonatkozó
megbívókat az érdekeltek legalább 8 nappal az tilés meglartásaelőtt megkapják.

Sürgős esetekben _ az ok megielölésével _ az lgazgatóság rilése 72 őrźna| a tervezettidőpont
előtt is összehívhatő _ akár telefon útján is - úgy, hogy legatább 24 őĺáva| korábban a
rneghívandők az írásos értesítést kézhez kapják.

Az lgazgatósági tag az ülést mege|(5z(j \egatább 3 nappal köteles jelezni, ha akad,á|yoztafua
Yan az rilésen való személyes megielenése.

YI.I.2. Az lgazgatósági ĺilésľe szó ló m eghívrí

Az Igazgatóság ülésére szőlő meghívónak kötelezően tartalmaznia kell:

felé szóbeli közléssel,
továbbá telefax vaąy

Ĺ(
lJ'
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azlgazgatoság ülésének pontos helyét (helység, utca,hĺlz'szánl, cnrelct, ajt(t);

azu|ésidőpontjának pontos megjelolését (év, hónap' nap óľa, 1reľc);

a tárgya|andő napirendi porrtokat címszerűen, utalva aZ |gaz,gatősági llleghÍvó
mellékl eteként szeľeplő esetl eges egyéb kĺegészítő anyagokľa, el őĺerj esztésekre ;

felhívást arra vonatkozőan, hogy a tagok további napiľencli pontok tárgyalásĺiĺ

kérhetik, ameĺrnyiben az erÍe vonatkozó igényüket írásbeli foľrnában legkésőblc nz

Igazgatőságr ülést mege|őző 3 nappal korábban bejelentik.

A mcghĺvőhoz mel\éIĺelrrí ltell rnindazt'ltl íľásos atryaguka[, előterjesztéseket, jelentésekct,

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

Amerrnyiben a mellékełendő írásbeli anyaghosszabb terjedelmű,ugy az elnök jogosult arra,

hogy - a napirendi pont lényegét érintően _ rovidített összefoglalót készítsen, vagy
készíttessen arró1.

Az elnök valamerrnyi lgazgatősági tagnak köteles megkĹildeni a meglrívó mellékleteit, míg az

iilésére meghívottaknak csupán azokat a mellékleteket, amelyekben a meghívott éľintett.

A mellékletek a meghívótól eltérő időben, kii]on is kézbesíthetők, illetve az ĺ'gazgatóság

rilésén is átadhatók, amennýben azIgazgatősäg elnöke ezt indokoltnak tartja.

vI'.?. Az [gazga!ősá.gi Ĺil és megta rtás án ak szab á lyai

vI.2.1.. Áz üIés rendjének fenntartása

Az Igazgatósági ülés vezetése az elnök felađata. Az elnök feladata továbbá az iilés rendjének

fenntartása, rnelynek megfelelően jogosult a rendfenntartás érdekében a nem érdemi vagy
tárgyhoz nem tartoző hozzászőlást előterjesztőtől a szőt megvonni, illetve az ülést sztikség

esetén berekeszteni.

Az elnök köteles gondoskodni arról, hogy a tagokon és az áItala _ az adott napirendi pont

tárgya|ásához_meghívottakon kívülmás az ülésen ne legyen jelen.

v I.z.2. Je gyz ő kiinyr.vezetés

Az elnök az tilés rnegnyitását kĺjvetően _ az lgazgatóság egyetéńésével, a jeienlévők köztil -
kijelöIi aZ adott üiés jegyzőkönywezetőjét. Zźlrt ülés esetén értelernszerĺíen

jegyzőkönyvvezetőnek csak valamely jelenlévő tag jelölhető ki.

Az I gaz gató s á g ül és ének j e gyz őkö nyv e tartaLmazza:

o äZ rilés helyét és idejét;

. a jelenlévők nevét, tisztségét;

. az üIés napirenđjét;

. az elnök hattrozatképességĺe vonatkozó megáll apítását;

. azülésen lezajlottlegfontosabb eseményeket, nýlatkozatokat;

a

a

a
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aZ lgazgatosilg álĺal hĺ>ztltt lratáľozĺltokaĹ, i|,/, ĺtztllĺl.it lcadoĺt szztvtlzłltĺl|< ćs
el|enszavazatok, illctva .1 szavazástő| tańőzkodók, vügy uZ ablrall t.ószt nclll vcv(j|ĺ
szán^lát;

amennyiben valanlcly tag álláspontja a |.latĺrĺ>za\|'(>l oltóľ, Ĺlyy - kóľésére _ olrlrek
tény ét, val am i n t e|| enszav azatának v agy taftőzko d á s ń n ak i n clo k a i t ; ĺ o vá bb á
az elnök hitelesítő aláírtsát, a jegyz(5konywezeto aláĺľńsát.

Jegyzőkonyvvezető bánnelyik Igazgatősági tag lehet, illetve &z üIésen meghívottként
je\enlévő bármely személy, aki képes arra,hogy az ülésen e|hangzottakat megfelelő módon
rögzítse. A jegyzćĺkönyvvezetőnek az elhangzottakat lényegükben kell rögzítenie.

A jcgyzőkĺ.lnyv lcgalább 7 eľeđetí pétdánybarr készül, melylrek l-l példánya azIgazgat1ság
tag1ait, a'l.ársaság tagsánakképviselőjét és a Táľsaság elnökét illeti nreg, l pé|dányátpedig az
e lnök a Táľs as ág s zékhelyén it attárb a he|y ezi.

A jegyzőkönyvnek az énntettek részéľe _ az rilést követő 8 napon beltil _ történő igazo|t
átadásárőL illetve megkĺildés érő]l az elnök köteles gondoskodni.

A hitelesítés érdekéb en a jegyzőkĺinyvet _a jegyzőkönyvrlezetőn kívtil _ az elnök hitelesíti.

vl.z.3. A határ ozatkép ess ég megáIlapítás a

Az lgazgatóság elnöke az rilés megnyitását ktjvetően köteles annak határozatképességét
lnegvizsgálni. A határozatképességre vonatkozó megállapításokat az ülés jegyzíikonyvének
tańalmaznia kell.

Az Igazgatóság rilése határozatképes, ha arła az Igazgatőság valamenn yi tag1át szabáIyszeríien
meghívták, és azülésen legalább 3 tag megjelent.

vI.2.4. E lj á rás határ ozatkép telens ég es etén

Határozatképtelen ülés esetén az ülést 1 napon túti időpontra ismét össze kell hívni.

vI.2.5. Az Íilés berekesztése

Arnennyib en az Igazgatőság a napiľenden szereplő pontokat megtárgyalta és a sztikséges
határozatokat meghozta, az elnok az iilést berekeszti.

Abban az esetben, ha az ülés napirendi pontjainak további ttrgya|ása bármely okból
lehetetlerľré válna, az elnök jogosult az iilést berekeszteni, és azlgazgatősátg a jelenlévő tagok
álta| meghatározott időpontban és helyen folytatótagos táľgyalást tart.

YI.z.6. A napirendi pontok éľdemi megtáľgyalásának szabályaĺ

A napirenđi pontoknak az ülés áIta| megállapított és jóvahagyott sorľendben törťénő
megf.árgyalásakor az ęlntjk vagy valamely előterjesztő ismeľteti a javaslatát.

$



EfiEĐE.IIVEL ME6E6YEłŐ
ľllTELEs MÁsaLAI,

Amennyiben az adoIt ]<érdós a,z lgazgatoság megítélése szel.int sztrlĺll1(ĺ [rovĺlIrását is igTllyIi,

űgy ajavaslat e|őterjesztő á]tali ismerĺetését kovetően - az e|(izc|eson lllcghívĺrtt es mcgjc|cllĺ
_ szakéĺtő az elnok felkéľésél.e jogosulĹ ál1áspontjának szóbeli kifejtćsél.c'

Az jsmertetett napirendi politlrozbánnely taghozzászőlhat _ az clllölc által megállapĺt<ltĺ

sorrendben -, továbbá az előterjesztőtőI, illetve a szakéĺőtől további szóbeli kiegészĺĺćsĺ
kéĺhet. A hozzászólások sonendjét a tagok - az ülés előtt írásban, Vagy az Ĺlléserr szóbarr --

b ej el entett j e l entkez és i s onendj e határ ozza meg.

Az elnok csak akkoľ zárhatjale az ad,ott napirendi ponttárgyalását, és bocsáthada szavazásra

a kérdést', ha tobb kérĺĺés vagy érdemj hozzásző|ás már nincs azza| kapcsolatban.

Az Igazgatóság minden napirendi pontról - aZ egyes pontokat érintő előterjesztést és az

esetleges szakértői meghallgatást, illetve hozzászőlásokat követően _ ktilön-külön szavaz.

AzIgazgatóság határozataita jelenlévők szótöbbségével, nyílt szavazĺlssa|hozzameg'

Minden tagnak egy szavazatavan.

v[.f .7 . Határ ozathozata| üIés taľtás a n élküI

Sürgős és kiilönösen indokolt esetekben az Igazgatóság ülés megtartása nélkĹĺl, íľásban is
hatźLrozatot hozhat.

Ebben az esetbelr az elnok a javasolt hatátozat teÍvezeteÍ koteles a tagok részére azonos

időben megkĺildeni, abeérkezett szavazatokat pedig összesíteni, és a szavazás eredményéről a

tagoknak írásban tájékoztatást adni; vagyis összességében a szavazást lebonyolítani' Az
írásban történő szavazás postai úton, telefax;vapf elektronikus levél (e-mail) útján történlret.

Az íräsbe|i szavaztts akkor érvényes, ha a tag.a szavazatät a szavazásra feltett kérđés

kézhezvételét követő 3 napon belül az elnokJröz eljuttatja'

Az írásbeli szavazás eredményérőI és ahatározathozatalrő|, valarnint annak keltéľőI a tagokat

az utolsó szavaza|beérkezését, illetve a szavazat eljuttatására nyitva áIIő hatźnđő leteltét _

követő 8 napon belül az elncik írásban tájékoztatja.

A meglroz otthatćtrozatot a soron következő lgazgatőstlgi jegyzőkonyv.ek közott ľögzíteni kell.

v I.2.8 . Iktatás, i attát azás, vegyes rend elkezés ek

Az e7nokköteles gondoskod ni az Igazgatósági iratok szabá|yszeruiktatásáról, irattáraztsáróI,

és azoknak _ a Társaság székhelyén tĺjrténő - biztonságos tárolásáľól.

Az Igazgatősźlg működéséhez szükséges feltételek biztosítása a Társaság lgazgatőságs

elnökének kötelezetts ége (egyzőkön5rwezető, helyiség, stb.).

10
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VII. Az iigyranĺl haÍ:ĺIyllaIćpi:sćllclĺ iĺ|íĺ;lrlllĺ,jĺr,.jŕlvlĺhĺgvń"^

A jelen Ugy.endet az lgazgatóság a 20l5.augusztus 27, nĺr;ljáll lncgtĺlľtott Ĺilésĺ:ll tllttgl|
á|lapította meg, hagýa j ov ő.

Budapest, 2015. augusztus 27,

ĺ(
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t. Á TÁRsAsÁc,łzoľosÍľo ADATAI

1..1. A Íáľsaság cégneve: Józsefváros l(łiziisségciért Nonproľl| Zńr||ĺ{ĺr{icll Míl|<łĺĺl{ĺ
Rószvénytáľsaság

A táľsaság rtividített cégneve: Józsefváľos Kiiziisségeiéľt Nonp rofrt Zrt.

1.2, A táľsaság székhelye: 1084 Budapest, Máfyás tér 15.

A társaság székhelye egyben a központi ügýntézés helye.

Telephelyek:

1084 Budapest, Szigony u.16/8.

1081 Budapest, Horánszkyu. 13.

1086 Budapest, Dankó u. 18.

1081 Budapest, Homok u. 7.

1085 Budapest, József körut 59-6I,

1085 Budapest, József körut 70. féIemelet 3.

1085 Budapest, József körut 70. fszt.4.

1085 Budapest, József körut 70. fszt.S.

1085 Budapest, József kdrut 68.

1082 Budapest, Harminckettesek tere}. fszt.2

3. A társaság a|apítőja: Budapest Főváľos VIII. keľĺilet Józsefváľosĺ onko rmánvzat

Az alapitő székJrelye: 1082 Budapest, Baľoss utca 63-6.].

Az alapító nllvántaľt ási száma: 7 3 57 1 5



Képvíseli: dr. Kocsis Máté polgámester

4. A társaság mĺiköĺlĺésének időtaľtama: hatáľozaí|an.

5. A társaság jogállása:

5.1. A Társaság tevékenységét a Civil tv. szeľinĺi közhasznú nonprofit korlátolĺ felelőssóg{1

társaságként |tltja eI.

5.2. ATársaság nem folyat közhasznli tevékenységként olyan tevékenységet, amely a Civil tv.

rendelkezéseibe ütkdzik.

5.3. A Táľsaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szewezete pártoktól fiiggetlen és

azoknak anyagi támogatást nem nýjt.

5.4. A Társaság a gazđźtlkodása során elét eredményét nem osztja feL, azt a létesítő okiľatában

meghatározottközhasznútevékenységref orditja.

5.5. A Társaság tevékenységének és gazdálkodásanak legfontosabb adatait a Cégkozlönyben

tęszikozzé,továbbá a kenileti onkormanyzatiujságban is nýlvánosságra hozza.

5.6. A Taľsaság vźůla|ja a Civíl tv. szerinti kĺjzhasznúsági feltételek teljesítését.

6. A Társaság célja:

A társaság cé|ja a lakosság szociális ellátásanak bővítését szolgźiő tevékenységek ellátása,

időskoruak gondozása, segítő ľráIőzatok múködtetése, az ővođćrőI, az alapfoku nevelésről,

oktatásról szóló feladatok ellátása' a neÍIlzeti és efurikai kisebbségek jogainak védelme a

Magyarotszághelý cinkormányzataitő| szőLő 201,1. évi CLX)OO(. tv. 13. $-bun és 23. $ (5)

bekezdésében meghatározott feladatkörokből fakadó egyes társadalmi közös szfüségletek

kielégítésére, a Budapest Józsefuáros onkonĺranyzatźnak az e célból a jelen nonpľofit

tźrsaságga| kötött megállapodásban foglaltak telj esítése.

7. A Társaság tevékenységi köľei:

A tarsaság tevékenységi körének tagoződása a Civil tv.34. $ (1) bekezdése alapjaĺl:

- közhasznú tevékenységek



- TEAOR szerintmegjeIölt céI szeľintí kĺjzhasznú tevékenységek

- akozhasznú tevékenységekhez kapcsolódó gazdasági_vá|lalkozási Ĺcvókenysógck

7.I. A Társaság k<jzhasznú tevékenységei:

- közösségi, taľsadalmi tevékenység

- kulturális képzés

- egyéb oktatási tevékenység

- szociális tevékenység, időskoruak gondozása

- oktatást kiegészítő tevékenység

- egyéb szociális ellátás

- v áI|a|ko zéls fej l eszté s

2. A TÁRsAsÁc vnzETESI RENDSZERE

a/ ATarsaságnál taggyűtés nem működik. A gazđaságí taľsaságokról szóló 2006, évi fV. sz.

törvényb en meghatározott j o gokat a Tulaj donos gyakorolj a.

b/ A Feliigyelő Bizottság a fulajđonosi érdekek védelme cé|jábő| felügyeli a Társaság

ügyvezetés ét. A Bizottság testĹiletként j ár el.

A felügyelő bizottsétg hatáskörét az A\apszabály vonatkoző poĺtjai határozzá'k meg. A
bizottsźry harom tagból á|I, tigyrendjét maga állapítja meg. Ellenőrzése során szoľos
kapcsolatban van a Igazgatósági Elnökkel. Vizsgálja ktilön<isen a Társaság.. _ szerződéseit,

iratait, _ beszámolóit, _ ilz|eti tervét, _ vagyonkimutatását, _ méľlegét. A vizsgálatok

eredményéről íľásb eli táj ékoztatźst ad'.

c/ A KtinywizsgáIó kcitelessége a Társaság k<inyveinek hiteles ellenőrzése; az A|apító elé

teqesztett minden jelentés - az adatok valódisága és jogszabá|ý előírások megfelelősége



szempontjából vałó - vizsgá|aÍa' továbbá a Feltigyelő Bizottság és az elllök rlluIlkír.jĺillĺrl<

elősegítése és szakmai támogatása.

Munkáját az egyesülési jogról, közhasznú jogállásról, valamint a civil szeľvczeĺ'ck

működéséľől és támogatásáról szolő 2011. évi CLXXV. sz. torvény és más jogszabályok,

továbbá a Tulajdonoshatátozatai szerint kell végeznie.

d/ A munkaszeryezetet az igazgatósági elnök Mt.208$ (1) iránýtja.

A Társaság felépítését és működését a Társaság jelen Szervezeti és Működési Szabályzata ĺ{a

elő. A Társaság opeľatív tigyeit az igazgatősági elncik irányítja. Feladatait az A|apszabá|y

hatźtrozzameg.

3. FBr'ĺnaľxonorMEGHÁTÁRoZÁsA

3.1. Az előzőeken kívĺil az igazgatósdgi elnökfeladatai (Mt.tv. 208s (1)

- iránýtása a|átartoző dolgozókra és vezetőkre kiterjedően gyakorolja a munkáltatói jogokat,

- engedélyezi rendkívtili szabadságok kiađását,

- <jnálló cégsegyzési joggal ľendelkezik

- ellátja a Társaság képviseletét harmadik személyek, bíróságok és más társaságok előtt,

- engeđélyezi a lailftjlđcjn t<jrténő egyéĺi továbbképzést, tanulmźtnyutat, felkéľés elfogadását

és a lĺilftildi kikrildetésekęt,

- dönt ahazai és hilftjldi tanulmanyutak és térítéses reĺđezvények k<iltségeinek fedezetéľől, a

résńĺevők köréľől.

- az lgazgatősá,g a Tarsaságot érintő kiadások esetében 8 millió forint ft'lötti összeg esetén

dönt, 8 millió forint <isszeghatár a]attazlgazgatőság ęlnoke saját hatáskórben, egyeđüld<int.

3.2, Igazgatósdgi tagok

- az igazgatőságtagiainak száma 5 fő,

- az Igazgatőság tagja ügyvezetési tevékenységét Iźt, az ALapszabáltyzatban meghatározott

szabáůyok a|apjźn,
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- Az lgazgatőság tagsa a Táľsaság Ala1lítója részérc kcitc|cs a 'l.óľsĺlsilgľa vonalkĺlzt1łtll
felvilágosítás1 adni, és szánráľa a Társaságra vonatkozó iľato|<ba és nyitvántaľlósĺlk|ru
betekintést biztosítani. A fulvilágosítást és az iratbelekLntésĹ az lgazgatőság tagja a j ogĺtsutt
áLta| tett írásb eli titoktartá si nl I atkoz at tételéhęz kĺjtlreti .

- Azlgazgatőságtagja haladéktalanul kcĺteles bejelenteni azlgazgatóságnak a szelné|yćt illető
összefeľhetetlenségi és kizárő ktinilmény felmeriilését.

- Az lgazgatóság tagai képviseleti jogának kor\źúozása, megosztása, és nyilatkozatának
feltételhez vagy jóvahagyáshoz kötése harmadik személyekkel szemben nem hatályos.

3. 3. rg a zg at ó s dg m iĺ k ö d és e, iłg1l v e zet é s i fe I ad at a í

Az Igazgató ság j o gait és feladatait testül etként gyakoro lj a.

Az lgazgatóság kijelcili, hogy a feladatk<jrébe tartozó ügyek közül mely ügyet sziikséges
rilésének napirendjére ťunť., kijelöli az ugy előkészítésééľt felelős lgazgatősági tagot, az
Igazgatősźtgi ülésen előteľjesztett Íigyet megtárgyalja, abban hatźrozatot hoz és sziikség
esetén arnak v égrehajtźlsát ellenőrizheti.

A hatźltozatban minden esetben megielöli a végrehajtáséľt felelős személyt és a feladat
végrehajtásánakhatándejét. Ahaténozatok végľehajtásarő| a felévente a rendszeres üléseken
az Igazgatősági elnök írásos táj ékoztatást ad.

Az lgazgatóság át:vbazhat minden olyan feladatot az a|árendelt szervekľe, amely nem
tartozik(<lzárőIagos hatĺáskörébe, illetve amelyet nem a kozgyűlés đeiregźitrá,

Az Igazgatőság munkáj źthoz egyeđi vagy általános jetleggel megbizott szakember segítségét

igénybe veheti.

Az Igazgatóság _ céljai elérése érdekében, amennýben ennek szfüségét érzi _ az rĺlések
előkészítése és a hatfuozatok végrehajtásrának ellenőrzése céljábő|az üléseken kívtil egy-egy
szalłnaí-gazdálkođási kérdésben értekezletet szervezhet' speciĺális szakértő(ke)t
alkalmazhat, a Társaság munkaszervezetének illetékeseit közvetlentil beszámolt athatia.

Az igazgatóság llgyvezetési feladatkörébe tartoziik mindazon kérdésekben történő döntés.
amely nem az AJapító kizárőIagos hatáskörébe:



- Kialakída a Részvénýársaságmunkaszeľvezetét;

felelős a Részvénytársaság niűködési kc!ľében a saját, illetve az ĺa|ta|a de|egá|t halĺ1skťil.bcll

hozott minden d<intésén;

- jogosult minden olyan döntést a sĄźĺt hatáskörébe vonni, amely nenr taltozlk az A|ayl|ĺ'ő

hatáskörébe;

- iránýtja a Részvénýársaság gazdá|kodtlsát, meghatározza a társaság úz|eti és ĺ'ejlesztési

koncepcióját;

- megállapítja a Részvénýársaság szervezęti és műkođési szabćiyzatát, gondoskodik a

i o gsz ab á|yban el ő ít sz ab áIyzatok elkés zítés érő l és a|ętua|iztil ás áľT l ;

- gondoskodik a Részvénýarsaság méľlegének, vagyonkimutatásának elkészítéséľől,

javaslatot tesz az eređmény felosztására és az osztalékpolitikáľa;

- a Részvénýársaság mérlegét a hirdetményekre vonatkozó szabályok szeľint közzéIeszi,

illetve a cégbírósághoz bete{eszti;

- gondoskodik a Részvénýársaság üzleti kĺinyveinek szabźiyszerllvezetéséró|;

félévente legalább egyszeÍ jelentést készít az Alapítő részére, negyedévente pedig az

Igazgatőság tagjai részére a Részvénýársaság tĺgyvezetéséről, vagyoni helyzetéľől és

iizleęolitikájfuő|;

- az lgazgatőság tagjaí az A|apítői döntéseket hoző KépviselőtestÍileti ülésen tanácskozási

joggal vesznek részt.

Az Igazgatósági hatáskörbe tartoző szeľződések, nýlatkozatok alźirásának ren.đje: az igazgatőság

elnöke egyedril, kétigazgatósági tag együttesen íľhat aIá szerződést.

3.4. SzakmaÍ igazgatók

o k<izvetlen íránýtásuk alá tartoző dolgozólľa és egységek vezetőire kiterjeđően iľánýási

feladatokat lźt1ľnLak el, đe nem gyakorolják a munkáltatói jogokat, azokat (lzźrőIag csak az

igaz gatő s ági e]nĺj k gyakoľo lhatj a.

. felügyelik a szakľnai terrileten dolgozók továbbképzését, szakemberek utánpótlását,



ł a kózvet|en iránýlásuk alá lafloz,ó szcrvezeti cgysćgckľe vĺrnalkĺrzóan nlcghnĺń rc 7,z,ók łl

társaság munkaľendjébőI adódó és a ĺnunkaĺ,cgye|enrnleI összeíiiggćĺ ĺ-e|actnĺokut,

követelményeket,

o javaslatot tesznek a kozvetlen iránýtásuk aLá' taĺozó szervezeIi egysógek köztitt a bél-,
prémium- és jutalom keretek felosztására,

r javaslatot tesznek a szervezeti egységtik dolgozói által kifejtett jelentős te|jesítnény/ekl

eli smerés ére, j utalm at c élj utalmak kit'íizés ér e,

-1.5. Ezeken Í'úIme'nćíen az szakmai igazgĺlÍó köĺelezeÍÍségeÍ,felaĺlaĺaÍ

. futnyttják a szervezeti egységü|ďlöztartozó szakmai munkát végzbkszakmai képzését,

. gondoskodik a Táľsaság fe|é érkęző felkéľések teljesítéséről,

o gyakoroljfü a szakmai felügyeletet,

. ellenőrzik a szervezeti egységĺik szerződéseinek tartalmi helyességét,

. figyelemmel kíséľik az igények és források alakulását, szervezik azoknak társasági
megbízásokb an való r ea|izá|tsźt,

. ekészíti a Társaság targyévi k<iltségvetési és szakrnai tervét, megjelölve a téma költségek
tervezett forrásait, a kezdete előtt szükséges intézkedéseket, az éves eszkoz igény, selejtezési
javaslattal, humánerőforrás igényekkel együtt.

. figyelemmel kíséri a közhasznú tarsasági tevékenységek szakĺnai színvonalának alakulását,

elősegíti aľurak emelését, szfüség szerint javaslatot tesz az ezze| kapcsolatos szerwezési'
fejlesztési illetőIeg humánpolitikai intézkedésekre,

o cisszehangolja a felügye|ete alátartoző szervezeti egységek tevékenységét,

o k<izreműköđik apáiyázatok felkutatás ában, abevételi eszközök bővítésébeu,

. javaslatot tesz a hazai és kĹilfijldi tanulmĺányutalq és térítéses ľendezvények költségeinek

fed.ezetér e, a r észtlł ev ők köľére,

o a társasági munkarend keretén belril meghatározzźk a céIszeríimunkaľendet,

o biztosítjak a feladatok határidőre és megfelelő minőségben való teljesítését,

o biĺosítják a hozzájuk lĺrrtoző tenilet rendjét, a munkavédelmi, valamint tíizrenďészeti

rendszabályok betartását,

. iránýlják és elősegítik a hozzájuktartoző tenilet munkaerő- gazd,á|kodását.



4. TÁnsĺsÁc ľľlÉľĺ'l.Ésa, sZERVEZ|'r.l pcysucul

1. Cés strukniľa

'ľo'asefiľáľ*s Közü'sséEeiéľt Nonpľafit Zrt.

2. Iranýtás divíziő

Ađi:urziőt közvetlenü| azigazgatási eln<jk fuánýtása alatt dolgozik.

Az lranýtás tevékenysége nagyon sokľétíí. A kollégák péĺutigy|l számviteli, titkársági,

proj ekt asszisztens i és b ér gazdálkodási feladatokat látnak eI.

Főbb feladatai:
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- Adaĺszolgáltatás

- Bérszámfejtés

- BeszáIĺolókelkészítése

- Számia kontroll

- Pénzügý kimutatások, nyilvántaľtások vezetése,

- Szerzőđések elkészítése, nyilvántartása

- Előterjesztések e|készitése, kezelése és iktatása

- Beszerzések, közbeszeľzések lebonyolítása
. Folyamatoo jogszabĺíIylcövotós

- Häzi pénztźn kezelése

- K<izfoglalkoztatással kapcsolatos teljes könÍ ügyintézés

3. K<lzösségi diviziő

Multifunkcionális intézményként számos tehetséggonđozó pľogranrnak, míĺvészi előaďásnak,
képzésnek, tanácsadásnak és egy intemet kttvézónak ad otthont. A megvalósuló progľamok
céIja a köz<isségépítés és a helyi identitás erősítése, illetve a Magdolna negyed bevonása
Budapest kulturális véľkeringésébe.

Szakmai iránýtásaalátaĺtozika KesztyÍĺgyár KözösségiHáz, Spoľtudvaľok, Fókusz k<izpont,

kö zfo gl al ko ztatottak.

4. Kommunikációs divízió

i.:. Jőzsefváros újság, honlap, Facebook-oldal, mobi|a|ka|mazźs, kisťllmelg plakátok és egyéb

kiadvlányok készítése.

Feladatai:

- Magas színvonalon szolgálni a kerületben élők információhoz jutéséúhelý tigyekben

és a keniletet énnt(j oľszágos témákban.

- Első kézbőLtájékoztatást nýjtani az önkoľmźnyzat fontos döntéseiről, a képviselő-
tesťtil et hatfu ozatair őI.

- Az cinkoľrnányz at áLItaI kiadott közlemények megi elentetése.
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- FolyamatosÍ.ájékoztatás a kĺĺzĺelrileteinket éľintő fejlesztésekľől, bcl.uhĺlzílsolĺl.ó|'

- Szoros kapcsolatot tar1ani Józsefváros közintéznrényeive|, lrcsz ólrlĺt|lli

működésrikĺől.

- Kiemelt felađat: tttjékoztatás a Iőzsefvárosi Egészségugyi Szolgálat álta| lryújĺoĺĺ

egészségĹigý szolgáltatásokól.

- Lehetőséget biztosítani a képviselő-testiilet pártjainak (Fidesz-KDNP, MSZP,

Jobbit LMP, DK, PM), hogy a közérdeklődésre számot tartő, fontos és akĺuá|is

kérdésekben kinýlvánítsák véIeménytĺket.

- Bemutatni és népszenĺsíteni Józsefvaros kulturális, muvészeti és civil életét,

- Tudósítani a keriileti iskolák életéről, eredményeiről, a diákok kienelkedő

szeľepléseiről ugyanúgy, mint az iđős otthonokban tĺjrténő közösségi esernényekről,

vagy a lakosokat érintő szociális témálĺľól.

- Teret adni a kerüIetben működő nagyobb egyhtni gyülekezetek bemutatkozásá,ra.

- A kenileti hagyományok ápolása, a helý identitástudat erősítése.

- Az egészséges életmódra való serkentés.

- A kömyezettudatos és jogkövető magatarttts népszeríísítése.

- A kikapcsolódás, a rekĺeáció elősegítése.

- A jőzsefvárosi fesztiválok és kultuľális rendezvények behaľangozása és tudósítás

ezekről.

- Tájékoztatźs a kerületi egészségügyi, oktatási, spoľt- és gyermelęľogramokľól.

5. K<jzművelődési divízió

Feladata a közmiĺvelődési feladatok ellátása és kiállításokszervezése, lebonyolítása.

Ez a divízió úgy műk<jdik, mint egy művelőđési központ. Sokféle kulturális progľam

megtalálhatő előadássorozatok, klubok, iĺodalmi és zenei programok, családi rendezvények,

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

rendezvénytinkkel igyeksziink kedvezni a nyugdíjas venđégeinlcret s a keľülettinkben élő

gyermekeknek.

A haz fcí profilját, arculatát a kepz(5míivészet hatttÍozza meg' ennek folytán folyamatos

kiállításokat bizto sítan ak a lá.ĺo gatóknak.
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Az intézmény tevékenységi koľe magában ĺbg|alja keľĹilcĺünk nlás hc|yszíncin ltlogvel|ĺ1stl|ťl,

önkormányzati rendezvények szervezését is. Ilyenek az ugylevczctt ,,ľlagyl.indezvélryek'',
fesztiválok, Advent, világnapok megünneplése.

6. Rendezvényszer:lezési divíziő

Feladata a Jőzsęfvárosi onkormányzat rendezvényeinek me1szeÍyęzése és lebonyolĺtása.

óvoda- bölcsődeavatók, bérhtlzavatő, téravató rendezvények, koszoruzások, állami
iiĺmepségek, fesztiválok, onkormányzati ünnepségek, ágazati ünnepek, világnapok,
megszew ezése és méltó megünneplése.

A rendezvények sikeres lebonyolítása kapcsán egytittmííködnek a keľiileti kultuľális
intézményekkel, civil szervezetekkel.

7. xÉpvrsBLETI És al,ÁÍnÁsl JoGKoRoK

A Tiársaságot az igazgatősági elnök ĺjnállóan képviseli bíróságok és más hatóság előtt,

valamint harmadik személyekkel szemben, az AlapszabáIy rendelkező pontját megfelelően.

A Tiáľsaság igazgatősági elnoke a tiírsaság feladatkörébe tartozó ügyekben a jogszabáIyok

keretei között - önállóan és egyéni felelősséggel - dönt, a Tarsaság nevében kcitelezettségeket

vállalhat 8 mitlió forintig, és jogokat szerezhet' az Alapszabályban meghatározott

feltételelĺ&el.

8. UTALVÁI\IY ozÄilJoGKoR

Az utalványozási jogkĺir gyakorlásźtra jogosultak körét és azt a tertiletet, amelyre az

utalványozási jogkor kiterjed, az igazgatósági elnök hatźrozza meg. Az igazgatősági elnök
utalváĺyozási jogk<ire az egész Tĺírsaságra kiterjed. A pénztán uta|vźnyozásra jogosultak

körét a pénztárkezeléssel kapcsolatos szabźllyzattartalmazza. A Trársaság bankszám|ái feletti

rendelkezéshez/tranzakciőhozigazgatősági elnok a|áírása szükséges. Azigazgatősági etn<ik a
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bankszámlák feletti rendelkezési jogáI helyettesi koľben a kűlön lllcglrízással ľoll<lĺ-:llĺĺ:z(ĺ

doL go zőkĺ a al áíľás i j o go sul ts ág gal ruházhatj a át.

9. BELso UTAsÍTÁsoK

Ig azg ató s đg i el nĺj ki uĺas ítłÍs

1. A Tiíľsaság egészének működését érintő ügyek szabá|yozźlsára - tital'ában egyszel{ĺbb

folyamatok rigyľendjére, ismétlődő folyamatok mefilatározására _ igazgatősági elnöki

utasítás kenil kiadatásra. Kíadá sźt az igazgatósági elnök rendeli el'

Az utasítást az erte a feladatra felkét dolgozó készíti e|, az igazgat5sági elnök által

megfuatározott személyek bevonásávaI és az illetékesekkel, töĺénő egyeztetéssel.

2. Az utasításban meghattlrozott egységek dolgozói - kiilön intézkedés nélktil kotęlesek

végrehajtani.

3. Az igazgatősági elnök utasításokat - évenkénti sorszámozással ęllátva - az

admínisztratív munkatarsak taÍtják nýlvan. Gondoskodnak közreadásukľól,

felülvizsgálatukról, kaľbantartásukról és szükség esetén, érvénýelenítésükĺől.

4. A tarsaság minden alkalmazottja köteles a munkája során tudomására jutott üzleti

titkokat, valamint a munkáltatőra, illetve tevékenységére vonatkozó alapvető

fontosságú információkatmegőnzni. Senki nem közölhet illetéktelen személlyel olyan

ađatot, amely munkak<ire betöltésével összefüggésben jutott tudomásara, és amel1mek

kö zl és e a munkáltat őr a v agy más s z eméIyr e ľrátr źnyo s kö vetk ezmémy e| j áma.

10. ľBszpRzÉsl ELJÁR/$

Je|en szabźllyzat alkalmaztsa során beszerzésnek kell tekinteni az érubeszęrzést, építésíberu'házőst,

valamint szolgáltatźĺs megrenđelését is (a továbbiakban: beszerzés)

A vagyongazdá|kodás az ésszęrii gazdálkođás és ésszeríí kockäzatrállalás elvei alapjan álló

komplex tevékenység, amely

. a vagyonelemek miíszaki, funkcionális és forgalmi értékének megóvásaľa, értéknövelésére,

. a feladatokhoz és funkciőhoz ígazođó használati és hasznosítási viszonyok kia|akitásźra,
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. az alapitő okiľat szeľinti í'eladatok ellátás érdekébcn cé|szeľĹ| ćs ĺlkszeľű lrcľuhĺlzŕrsi,

beszeľzési, lrasznosítási és éľtékesítési döntések meghozataláľa és vTgľeha.jtásóľn il.ó ĺyut.

A térsaság működésének biztosítása éľdekében a fenntartótól kapott tánrogatás ös.szegóig

b eszerzéseket bonyolít le.

A pénzeszközök tervezhető ťe|haszná|á,sa, valamint az a|aptevékenységh ez szťlkséges ľe]adatok

ma9as színvonalon töÍénő ellátása érdekében a szervezeti egységek beszęrzési tervet készĺtenek,

rnely tarta|mazza a beszerzendő áru- és szolgáltatáscsoporĹok megnevezését, a hozzájuk ľendelt

keľet <ĺsszegét, az adoÍt, áru- és szo|gá|tatáscsoportért szakmailag felelős szeméIy megnevezćsét, és

amennýben azokbeszerzése egy konlaéttervezęttiđőponthoz köthetćĺ, úgy annak meghatáro zását,

A Kbt. hatáIya aIá nem tartoző (nettó 8 millió foľint alatti) Ireszeľzés eljáľási szabályai:

Szakmai előkészítésért, megalap ozottságért, szabźůyszenĺ lebonyolításéĺ és dcintés előkészítésérĺ

felelős:

o Szakmai igazgatő, mint a beszerzést kezdeményező szervęzeti egység vezetője,

. vagY az áLta| kijel<ilt munkatáľs, aki felelős abeszerzés szakmai taľtalmáért.

osszeghatárok:

l. 700 ezer Ft nettó alatti beszerzések esetében a szak'mai igazgatő javaslata a|apján, az

i gaz gatősěĺgi elnök j óv źhagy ása mellett fo l ytatj ák le a b eszerz ést

2. 100 és 2 millió forint nettó kĺizöttibeszeruések esetében szerződés és/vagy megrerrdelő

sztikséges, valamint minimum 3 ajźnlat mely alátźmasztja a gazđaságos beszerzés

összegét.

3. 2 milliő és 8 millió forint nettó k<jzötti összegnél, minimum 3 fő meghívásával

ajźnlattételi eljárást kellindítani. Melynek minimum pontja a k<jvetkezőek:

o Ą beszerzésttlrgya, mennýsége
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. Beszerzés lnennýsége

. Aszerződés nreghatározása

. Teljesítési határidő

o Teljesítés helye

. Azellenszolgálĺatás teljesítésének feltétęlęi

o Bírálati szempontok

o Kizárő okok

. Ajanlattevőkalkalmassága

. Azalkalmasságminimumkövetelményei

. Hiánypótlásílehetőség

. A đokumentációrendelkezésre bocsátásánakmóđja, hatarideje

. Aján|attételihataridő

Abeszerzési eljarás alkalmával 3 ftĺs bíráló bizottság javaslata a|apjána beszeľzés megvalósrrlásáľól

igazgatő sági elncjk dönt.

Je|enszabőt|yzataza|áírásĺapjźnlép életbe ésaZrt. valamenný do|gozőjárakötelező érvényű.

2015' ĺvauSZTUs 1.

Kov,.łcs Benn,ą.nĺ.

Ic,,Ą,zceľosÁcl pl-ľor
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