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LA tenyallas es dontes tartalmanak reszletes ismertetese

Jozsefvaros Kozossegeiert Nonprofit Zartkoriien Mukudd Reszvenytarsasag (JKN Zrt.) 
2015. augusztus 1. napja dta rendelkezik Szervezeti es Mukodesi Szabalyzattal (SZMSZ). A 
Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Polgarmesteri Hivatal Belso Ellendrzesi Irodaja 
altal - a JKN Zrt. mukodesenek es gazdalkodasanak atfogo rendszerellendrzese kereteben 
2020. junius 29. napjan - keszitett belso ellendri jelentes a JKN Zrt. SZMSZ-e kapcsan 
szamos hianyossagot tart fel. Az SZMSZ a korabbi evek soran tobb alkalommal modositasra 
kerult, azonban azokbdl nem lehetett megallapitani a modositas tenyleges tartalmat, nem
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lehetett nyomon kovetni a valtozasokat, tovabba nem lehetett megallapitani azt sem, hogy az 
alapito azt mikent fogadta el.

A belso ellenori jelentes tobb ponton a JKN Zrt. mukodesevel osszefuggesben 
hatekonysagi es celszerusegi szempontokat fogalmazott meg, es szorgalmazta a JKN Zrt. 
szervezeti strukturajanak atalakitasat, atgondolasat.

A belso ellenori jelentesben foglaltak, valamint a Jozsefvaros Kozossegeiert Nonprofit 
Zrt. iranyitasi strukturajarol es kozfeladat ellatasarol figyelemmel a 2020. evben lefolytatott 
belso ellenorzese megallapitasairol szolo 101/2021. (II. 26.) szamu hatarozatban 
(tovabbiakban: polgarmesteri dontes) foglaltakra figyelemmel a JKN Zrt. Alapszabalya ennek 
megfeleloen a kepviselo-testulet altal mar mddositasra keriilt.

Az Alapszabaly-modositas nagymertekben erintette a JKN Zrt. szervezetet, figyelemmel 
arra, hogy az ugyvezetd igazgatosagot egyszemelyi vezerigazgatoi vezetes valtotta fel, hiszen 
az ugyvezetd igazgatosag tagjai visszahivasra keriiltek. Az uj iranyitasi strukturabol adodo 
modositott Alapszaballyal a polgarmesteri dontes 5. pontja alapjan osszhangba kell hozni a 
JKN Zrt. SZMSZ-et is, tekintettel arra, hogy az Alapszabaly modositasa szamos szerkezeti es 
mukddesi valtozast eredmenyez.

Figyelemmel a JKN Zrt. szervezeti felepitesenek megvaltozasara, valtoznak a JKN Zrt. 
szervezeti egysegei, szervezeti abraja. A diviziok, diviziovezetoi poziciok megszunnek, 
helyiikbe igazgatosagok, es igazgatosag szintu szervezeti egysegek, nevezetesen Operativ 
Igazgatosag, Kozossegi Igazgatosag, Programszervezesi Igazgatosag Jozsefvaros Ujsag 
Szerkesztoseg, Jozsefvarosi Muzeum, az igazgatosagokon beliil pedig irodak es egysegek 
(Operativ Igazgatosag: HR Iroda, Penziigyi es Konyvelesi Iroda, Miiszaki Iroda, 
Megfelelosegi Iroda; Kozossegi Igazgatosag: Kesztyugyar Kozossegi Haz, Fokusz Kozossegi 
Ter, Zsendulo Tanoda; Programszervezesi Igazgatosag: Rendezvenyszervezesi Iroda, 
Telephely Koordinacios Iroda, Projektmenedzsement Iroda) lepnek. A gazdasagi vezetd, 
szakmai igazgato, penziigyi vezeto, szabalytalansagi felelos poziciok megszunnek, es 
helyettiik az igazgatosagok elere a Munka Torvenykonyve szerinti vezetd allasu poziciok 
jonnek letre, nevezetesen operativ igazgato, kozossegi igazgato, programszervezesi igazgato, 
muzeum igazgato, foszerkesztd. Szabalyozasra keriil a vezerigazgatd helyettesitese is.

Miutan a teljes szervezeti struktura megvaltozik, igy a korabbi ugyvezetd igazgatosagra, 
elndkre, igazgatosagi tagokra vonatkozd rendelkezeseket torolni kell az SZMSZ-bol, hiszen 
az SZMSZ-nek a tenyleges szervezeti strukturat kell tartalmaznia.

A JKN Zrt. telephelyei is aktualizalasra keriilnek, es a vezetd allasu munkavallalok 
tekinteteben szabalyozasra keriil a vagyonnyilatkozat-teteli kotelezettseg is.

A kepviseleti es alairasi jogkorok, az utalvanyozas es a beszerzesi eljaras szabalyozasa 
kikeriil az SZMSZ-bol, azok egyeb tematikus szabalyzatokban keriilnek szabalyozasra.

A fentiek kovetkezteben az SZMSZ 1. mellekletet kepezo szervezeti abra is modosul, 
tovabba az SZMSZ strukturaja is alapjaiban valtozik meg.

Tekintettel arra, hogy az SZMSZ-t atfogdan kell modositani, miutan annak szerkezete is 
nagymertekben megvaltozik, igy a korabbi SZMSZ-t javaslom hatalyon kiviil kell helyezni, es 
helyette uj SZMSZ-t elfogadni.
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ILA beterjesztes indoka

A JKN Zrt. SZMSZ-et a hatalyos Alapszabalyaval osszhangba kell hozni, es az alapito 
reszerol jova kell hagyni.

A dontes celja, penziigyi hatasa

A dontes celja, hogy a JKN Zrt. SZMSZ-e jovahagyasra keruljon, ezaltal a JKN Zrt. 
mukodeset megalapozo dokumentumok megfeleljenek a hatalyos szabalyozasnak.

A dontes penziigyi fedezetet nem igenyel, tekintettel arra, hogy a szervezeti struktura 
lenyegesen egyszerusodik.

Ill.Jogszabalyi kornyezet

A kepviselo-testiilet dontese Magyarorszag helyi onkormanyzatairol szolo 2011. evi 
CLXXXIX. torveny (a tovabbiakban Motv.) 41. §-anak (3) bekezdesen alapul.

Az SZMSZ jovahagyasa a JKN Zrt. 2021. oktober 22. napjan kelt, hatalyos 
Alapszabalyanak 8. s) pontja alapjan az alapito kizarolagos hataskdrebe tartozik, mely 
szerint az alapito „a Civil tv. 37. §-dnak a (3) bekezdeseben meghatdrozott belso szervezeti es 
mukodesi szabdlyzatot  jovdhagyjcT.

Mellekletek:
1. szamu melleklet: A Jozsefvaros Kozossegeiert Nonprofit Zrt. hatalyos Szervezeti es 
Mukodesi Szabalyzata
2. szamu melleklet: A Jozsefvaros Kozossegeiert Nonprofit Zrt. Szervezeti es Mukodesi 
Szabalyzata (tervezet)
3. szamu melleklet: a Jozsefvaros Kozossegeiert Nonprofit Zrt. iranyitasi strukturajarol 
es kozfeladat ellatasarol figyelemmel a 2020. evben lefolytatott belso ellenorzese 
megallapitasairol szolo 101/2021. (II. 26.) szamu hatarozat (polgarmesteri dontes)
4. szamu melleklet: Jozsefvaros Kozossegeiert Nonprofit Zrt hatalyos Alapszabalya.

Fentiek alapjan tisztelettel kerem a hatarozati javaslat elfogadasat.

Hatarozati javaslat

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testuletenek 

..../2022. (.) szamu hatarozata

a Jozsefvaros Kozossegeiert Nonprofit Zrt. Szervezeti es Mukodesi Szabalyzatanak 
jovahagyasarol

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testiilete
jovahagyja a Jozsefvaros Kozossegeiert Nonprofit Zrt. Szervezeti es Mukodesi 
Szabalyzatat az eldteijesztes 2. szamu mellekleteben foglalt tartalommal.

Felelos: polgarmester
Hatarido: 2022. januar20.
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A dontes vegrehajtasat vegzd szervezeti egyseg: Gazdalkodasi UgyoszUly, Jegyzoi 
Kabinet, Jozsefvaros Kozossegeiert Nonprofit Zrt.

Budapest, 2022. januar 6.

Piko Andras
polgarmester

Torveny gi ellendrzes:

dr. Sako 
jegyzd
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JOZSEFVAROS KOZOSSEGEIERT NONPROFIT ZARTKORUEN MCKODO 

reszvenytArsasag

SZERVEZETI & MUKODESISZABALYZAT, 

Igazgatdsagi Eljirasi Rend

Budapest, 2015. augusztus 01.

Modosit^sokkal egyseges szerkezetben: 2019. marcius 27.
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I. A TARSASAG AZONOSITO ADATAI

A tarsasag cegneve: Jdzsefv&ros Kozossegeiert Nonprofit Zartkoruen Miikodo 

Reszvenytarsasag

A tarsasag roviditett cegneve: Jozsefvaros Kozossegeiert Nonprofit Zrt.

A tarsasag szekhelye: 1084 Budapest, Matyas t^r 15.

A tarsasdg szekhelye egyben a kdzponti iigyintezes helye. 

Telephelyek:

1082 Budapest, Baross utca 118.

1081 Budapest, Horanszkyu. 13.

1081 Budapest, Homoku. 7.

1085 Budapest, Jozsef korut 59-61.

1085 Budapest, Jozsef korut 70. felemelet 3.

1085 Budapest, Jozsef korut 70. fszt.4.

1085 Budapest, Jozsef korut 70. fszt.5.

1085 Budapest, Jdzsef korut 68.

2621 Veroce - Magyarkut, Orgonas ut 7.

8220 Balatonalmadi, Somfau. 1 (Tabor utca 1.)

1086 Budapest, Magdolna utca 47.

1084 Budapest, Mdtyds ter 14.

1084 Budapest, Matyas t6r 14. pince 2.

A tarsasag alapit6ja: Budapest Fov^ros VIIL kerulet Jozsefvarosi Onkormanyzat

Az alapitd szdkhelye: 1082 Budapest, Baross utca 63-67.

Az alapfto nyilv&ntartasi szdma: 735715

Kepviseli: dr. Sara Botond, polgannester

A tarsasag mfikodesenek idotartama: hatarozatlan.

A tarsasag jogal&sa:

- A Tarsasag tevekenyseget a Civil tv. szerinti kozhasznu zartkoruen miikodo 

reszvenytdrsasdgkent latja el.
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- A Tarsasag nem folytat kdzhasznu tevekenysegkent olyan tevekenyseget, amely a Civil 

tv. rendelkezeseibe utkozik.

- A Tarsasag kozvetlen politikai tevekenyseget nem folytat, szervezete partoktol fiiggetlen 

6s azoknak anyagi tamogatdst nem nyujt.

- A Tarsasag a gazdalkod&sa sor6n eldrt eredmhnydt nem osztja fel, azt a letesito 

okirataban meghatarozott kdzhasznu tev6kenysegre fordftja.

A Tarsasag tevekenysegenek es gazdalkodasanak legfontosabb adatait a Cegkozlonyben 

tcszi kozzc, tovabba a keriileti onkormanyzati ujsagban is nyilvanossagra hozza.

A Tarsasag vallalja a Civil tv. szerinti kozhasznusagi feltetelek teljesiteset.

A Tarsasag celja:

A tarsasag celja a lakossag szocialis ellatasanak boviteset szolgald tevekenysegek elUt^sa, 

iddskoruak gondozasa, segito halozatok mukodtetese, az ovodarol, az alapfoku nevelesrol, 

oktatasrdl szolo feladatok ellatasa, a nemzeti es etnikai kisebbsegek jogainak vedelme a 

Magyarorszag helyi onkormanyzatairdl szolo 2011. evi CLXXXIX. tv. 13. §-ban es 23. § (5) 

bekezdeseben meghatarozott feladatkorokbdl fakado egyes tarsadalmi kozos szuksegletek 

kieldgitesere, a Budapest Jozsefvaros Onkormanyzatanak az e cdlbdl a jelen nonprofit 

tarsasaggal kotott megallapodasban foglaltak teljesitese.

A Tarsasag tevekenysegi korei:

A tarsasag tevekenysdgi korenek tagozodasa a Civil tv. 34. § (1) bekezdese alapjan:

- kdzhasznu tevdkenysegek

- TEAoR szerint megjelolt cel szerinti kdzhasznu tevekenysegek

- a kdzhasznu tevekenysegekhez kapcsolodo gazdasdgi-vallalkozasi tevekenysegek

A Tarsasag kdzhasznu tevekenysegei:

- kozossegi, tarsadalmi tevekenyseg

- kulturalis kdpzes

- egyeb oktatasi tevekenyseg

- szocialis tevekenyseg, idoskoruak gondozasa

- oktatast kiegeszito tevekenyseg

- egyeb szocialis ellatas
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- vallalkozasfejlesztes

II. A T ARSASAG VEZETESIRENDSZERE

A Tarsasaznal kbzgyules nem mukodik. A polsdri tdrvenykonyvrol szolo 2013, evi V, 

torvenyben meghatdrozott alapitdi, tulaidonosi iosokat Budapest Fovdros VIII, kerillet 

Jdzsefvdrosi Onkormdnyzata a mindenkor hatalyos vagyonrendeleteben foglaltak szerint 

gyakorolja,

1. Felugyeld bizottsag
A Felugyeld Bizottsag a tulajdonosi erdekek vedehne celjabdl felugyeli a TArsasdg 

ugyvezetdsdt. A Bizottsdg testiiletkdnt jar el.

A felugyeld bizottsag hataskbret az Alapszabaly vonatkozd pontjai hatarozzak meg. A 

bizottsag harom tagbol All, iigyrendjdt maga Mlapitja meg. Ellenorzese soran szoros 

kapcsolatban van az Igazgatosagi Elnokkel. Vizsgalja kuldndsen a Tarsasag: - szerzddeseit, 

iratait, - beszamoldit, - uzleti tervet, - vagyonkimutatasat, - merleget. A vizsgalatok 

eredmenyerdl frasbeli tajdkoztatast ad.

- A Felugyeld bizottsag tagjai a 2007. dvi CLII. tv. 3.§ (3) eb) pontja ertelmeben ketdvente 

kotelesek vagyonnyilatkozatot tenni. A vagyonnyilatkozatok drzeseert a tarsasag Alapitoja 

(kepviseloje) felelds.

A belso ellendr iranyitasanak keretdben a Felugyeld Bizottsag:

" elfogadja a bels6 ellendr eves cllenorzdsi tervet,

■ legaldbb events ket alkalommal megtargyalja a belso ellendr altal keszitett jelenteseket, es 

ellenorzi a szukseges intdzkedesek vegrehajtdsAt,

■ sziikseg eseten killso szakerto felkeresevel segiti a belso ellendr munkaj at

Rendklviili vizsgalatokra vonatkozd megbizasokat a Felugyeld Bizottsag, illetve a Felugyeld 

Bizottsag egyetertesevel vagy utdlagos tajekoztatasaval az Igazgatosag elnoke adhat. A 

rendkfvuli vizsgalatra vonatkozd megbizast irAsban kell megadni.
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2. Konyvvizsg&lo
A Konywizsgald kotelessege a Tarsasag konyveinek hiteles ellenorzese; az Alapito ele 

teqesztett minden jelentes - az adatok valodisaga es jogszabalyi eloirasok megfeleldsege 

szempontjabol val6 - vizsgalata, tovabba a Felugyeld Bizottsag es az elnok munkajanak 

eldsegitese szakmai tamogatasa.

Munkajat az egyesiilesi jogrol, kozhasznu jogallasrdl, valamint a civil szervezetek 

mukodeserol es tamogatasarol sz616 2011. evi CLXXV. sz. torveny es mas jogszabalyok, 

tovabba a Tulajdonos hatarozatai szerint kell vegeznie.

3. Igazgatosagi elnok
A Tarsasag felepiteset es mukodeset a Tarsasag jelen Szervezeti es Mukodesi Szabalyzata iqa 

eld. A Tarsasag operativ iigyeit az igazgatosagi elnok iranyitja. Feladatait az Alapszabaly 

hatarozza meg.

4. Belso ellendr
Feladatai:

• ellenorzi es elosegiti a jogszabalyoknak megfeleld mukodest,

• biztositja a Tarsasag szabalyzataiban foglalt eloirasok betartasanak ellenorzeset,

• ellenorzi a Tarsasag mukodeset, szamvitelet, iigyvitelet, a kozossegek 

fizetdkdpessdg^nek, 

beveteleinek es kiadasainak, eszkozeinek es kotelezettsegvallalasainak osszhangjat, 

• biztositja a jogszabdlyoktol es a belsd szabalyzatokban foglaltaktdl vald eltdresek 

feltarasat, jelenteset, tovabba javaslatot tesz a feltart hianyossagok kijavitasara, 

• elosegiti a vegzett tevekenysegek hatekonysaganak noveleset.

A belso ellenor tevekenyseget a folyamatoktol elkuldnulten vegzi. Tevekenysege soran a 

belso ellendr osszehasonlitja az elvart es valds allapotot, megallapitasait jelentesbe foglalja, es 

lehetoseg szerint javaslatokat dolgoz ki a hianyossagok elharitasara, javitasara. Vizsgalja a 

hataskorok betartasat es a dokumentaltsagot.

A belso ellenor tanacsadoi tevekenysegi korehez tartoznak un. preventiv — megelozd jellegu 

— ellenorzesi feladatok is, amelyek szabalyzatvelem6nyezesen, projektekben valo informalis 

kozremukod^sen, mindsegbiztositasi tevekenysegen kcresztiil valdsulnak meg. A belso 
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ellendr a kulso ellendrok (kdnyvvizsgal6, felugyeleti szervek) munkajahoz a sziikseges 

mertekig segltseget nyujt.

in. feladatkOrok meghatArozasa

1. Az igazgatdsdgi elnok

- iranyitasa ala tartozo munkavallaldkra gyakorolja a munkaltatoi jogokat,

- engedelyezi rendkivuli szabadsagok kiadasat,

- ona!16 cegjegyzesi joggal rendelkezik

- elUtja a Tarsasag k6pviselet6t harmadik szemelyek, birosagok 6s mas tarsasagok elott,

- engedelyezi a kiilfoldon tortend egyeni tovabbkepzest, tanulm&nyutat felkeres elfogadasat 

6s a kiilfoldi kikiildeteseket,

- dont a hazai es kiilfoldi tanulmanyutak es teriteses rendezvenyek koltsegeinek fedezeterol, a 

resztvevok korerol.

- az Igazgat6sdg a Tdrsasdgot 6rintd kiadasok eseteben 8 milli6 forint folotti osszeg eset6n 

dont, 8 millio forint osszeghatar alatt az Igazgatosag elnoke sajat hataskorben, egyedul dont.

2. Igazgatdsdgi tagok

az igazgatosag tagjainak maximalis szama 5 fd.

- az Igazgatosag tagja iigyvezetesi tevekenyseget l&t, az Alapszabalyzatban meghatarozott 

szabdlyok alapjan,

- Az Igazgatosag tagja a Tarsasag Alapitoja resz6re koteles a Tarsasagra vonatkozoan 

felvilagoslt&st adni, 6s szdmdra a Tarsasagra vonatkozd iratokba es nyilvdntartasokba 

betekintest biztositani. A felvildgoslt&st 6s az iratbetekint6st az Igazgatdsdg tagja a jogosult 

altal tett irasbeli titoktartasi nyilatkozat t6telehez kotheti.

- Az Igazgatdsag tagja haladektalanul koteles bejelenteni az Igazgatosagnak a szemelyet illeto 

osszeferhetetlensegi es kizaro koriilmeny felmeriileset.

- Az Igazgatosag tagjai kepviseleti joganak korldtozasa, megosztasa, es nyilatkozatanak 

feltetelhez vagy jovahagyashoz kdt6se harmadik szemelyekkel szemben nem hatalyos.
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- Az Igazgatosag tagjai a 2007. evi CLIL tv. 3.§ (3) eb) pontja ertelmeben ketevente kotelesek 

vagyonnyilatkozatot tenni. A vagyonnyilatkozatok orzdsedrt a tarsasag Alapitoja 

(kepviseldje) felelds.

3. Igazgatosag mukodese, ilgyvezetesifeladatai

• Az Igazgatosag jogait es feladatait testiiletkent gyakorolja.

- Az Igazgatosag kijeloli, hogy a feladatkorebe tartozo iigyek koziil mely iigyet sziikseges 

iilesenek napirendjere tuzni, kijeloli az ugy elokeszlteseert felelds Igazgatosagi tagot, az 

Igazgatosagi uldsen eloterjesztett iigyet megtargyalja, abban hatarozatot hoz es szukseg 

eseten annak vdgrehajtdsdt ellendrizheti.

- A hatarozatban minden esetben megjeloli a vegrehajtasert felelos szemelyt es a feladat 

vegrehajtasanak hataridejet. A hatarozatok vegrehajtasarol az evente legalabb ket 

alkalommal az Igazgatdsagi elnok irasos tajekoztatast ad.

- Az Igazgatosag atruhazhat minden olyan feladatot az alarendelt szervekre, amely nem 

tartozik kizardlagos hataskorebe, illetve amelyet nem a kozgyules delegalt ra.

- Az Igazgatosag munkajdhoz egyedi vagy ^ItaUnos jelleggel megbizott szakember segitseget 

igenybe veheti.

- Az Igazgatosag - celjai elerese erdekeben, amennyiben ennek sziikseget erzi - az iilesek 

eldkeszftese es a hatarozatok vegrehajtasanak ellendrzese celjabol az uleseken kiviil egy-egy 

szakmai-gazdalkodasi kerdesben ertekezletet szervezhet, specialis szakertd(ke)t 

alkalmazhat, a Tarsasag munkaszervezetenek illetekeseit kozvetlenul beszamoltathatja.

Az igazgatosag ilgyvezetesi feladatkorebe tartozik mindazon kerdesekben torteno dontes, 

amely nem az Alapfto kizarolagos hataskorebe:

- Kialakftja a Reszvenytdrsasag munkaszervezetet;

- felelds a Rdszvenytarsas&g mukodesi koreben a sajat, illetve az altala delegalt hataskorben 

hozott minden dontdsert;

- jogosult minden olyan dontest a sajat hataskorebe vonni, amely nem tartozik az Alapit6 

hataskorebe;
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- iranyitja a Reszvenytarsasag gazddlkodasat, meghatarozza a tarsasag iizleti es fejlesztesi 

koncepcidjat;

- megallapitja a Reszvenytarsasag szervezeti es mukodesi szabalyzatat, gondoskodik a 

jogszabalyban eldfrt szabalyzatok elkesziteserol es aktualizalasarol;

- gondoskodik a Reszvenytarsasag merlegenek, vagyonkimutatasanak elkesziteserol, 

javaslatot tesz az eredmeny felosztasara es az osztalekpolitikdra;

a Reszvenytarsasag merleget a hirdetmenyekre vonatkozd szabalyok szerint kozzeteszi, 

illetve a cegbirdsaghoz beteijeszti;

- gondoskodik a Reszvenytarsasag iizleti konyveinek szabalyszerii vezeteserol;

Az Alapito reszere, az Alapito kiilon kerese nelkiil koteles dvente egyszer jelentest 

kesziteni. Felevente pedig az Igazgatdsag tagjai reszere koteles beszamolni a 

Reszvenytarsasag ugyvezetdsdrdl, vagyoni helyzeterol es iizletpolitikajardl

Az Igazgatosdgi hataskorbe tartozo szerzodesek, nyilatkozatok alairasanak rendje: az igazgatdsag 

elndke egyedul, kdt igazgatosdgi tag egyuttesen jogosult a cegjegyzesre az Alapszabalyban 

meghatarozottak szerint.

4. Szakmai igazgaiok

A szakmai igazgatok es a penziigyi vezeto, gazdasagi vezeto az igazgatdsag elnokenek a munkajat 
segitik.

- kozvetlen iranyftasuk ala tartozo munkavallalokra kitegedoen iranyitasi feladatokat Mtnak 

el, de nem gyakoroljak a munkdltatdi jogokat, azokat kizarolag csak az igazgatosagi elnok 

gyakorolhatja.

- feliigyelik a szakmai teriileten dolgozbk tovabbkepzeset, szakemberek utanpdtlasat,

- a kozvetlen iranyftasuk ala tartozo szervezeti egysdgekre vonatkozoan meghatarozzak a 

tarsasag munkarendjebol adddd es a munkafegyelemmel osszefuggd feladatokat, 

kovetelmenyeket,

- javaslatot tesznek a kozvetlen iranyftasuk ala tartozo szervezeti egysegek kozott a ber-, 

premium- es jutalom keretek feiosztasara,

- javaslatot tesznek a szervezeti egysdgiik munkavallaloi altal kifejtett jelentos 

teljesitmeny/ek/ elismeresere, jutaimak, celjutalmak kituzesere

- iranyitjak a szervezeti egysegukhoz tartozo szakmai munkat vegzok szakmai kepzeset,

9



gondoskodnak a Tarsasag feld erkezo felkeresek teljesiteserol,

gyakoroljak a szakmai feliigyeletet,

ellenorzik a szervezeti egysegiik szerzoddseinek tartalmi helyesseget,

figyelemmel kiserik az igenyek es forrasok alakulasat, szervezik azoknak tarsasagi 

megbizasokban valo realizalasat,

elkesziti a Tarsasag targyevi kdltsegvetesi es szakmai tervet, megjelolve a tema koltsegek 

tervezett forrasait, a kezdete elott sziikseges intezkedeseket, az eves eszkoz igeny, selejtezesi 

javaslattal, humanerdfonis igdnyekkel egyutt.

figyelemmel kiseri a kozhasznu tarsasagi tevekenysegek szakmai szinvonalanak alakulasat, 

elosegiti annak emelesdt, szukseg szerint javaslatot tesz az ezzel kapcsolatos szervezdsi, 

fejlesztesi illetoleg humanpolitikai intezkedesekre,

osszehangolja a feliigyelete ala tartozd szervezeti egysegek tevekenyseget, 

kozremukodik a palyazatok felkutatasaban, a beveteli eszkozok bdviteseben, 

javaslatot tesz a hazai 6s kulfdldi tanulmanyutak, es teritdses rendezvenyek koltsegeinek 

fedezetere, a resztvevbk korere,

a tarsasagi munkarend kereten beliil meghatarozzak a celszerii munkarendet, 

biztositjak a feladatok hataridore es megfeleld minosegben valo teljesiteset, 

biztositjak a hozzajuk tartozd terulet rendjet, a munkavedelmi, valamint tuzrendeszeti 

rendszabdlyok betartasat,

iranyitjak es elosegitik a hozzajuk tartozd terulet munkaero-gazdalkodasat.

A szakmai igazgatdk es a penzugyi vezeto, gazdasagi vezeto a 2007. evi CLIL tv. 3.§ (3) e) 

pontja ertelmeben ketevente kotelesek vagyonnyilatkozatot termi. A vagyonnyilatkozatok 

drzese a 2007. evi CLIL tv. 7.§ alapjan tortenik.
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IV. Tarsasdg feldpitdse, szervezeti egysdgei

Koordinacids divizio

A divizio kozvetleniil az igazgatasi elnok irdnyitasa alatt dolgozik es harom csoportra osztva 

latja el a feladatait.

Penzugyi iroda:

- Szamla kontroll

- Penzugyi kimutatasok. nyilvdntartasok vezetese,

- Hazi penztar kezelese

- Konyvelds

HR iroda:

- Berszamfejtes

- Munkaszerzodesek elkeszitese

- Toborzas

- Kozfoglalkoztatassal kapcsolatos teljes korii ugyintezes

Koordindcios iroda:

A koordinacids iroda munkdjat ket csoport segiti.

-Titkdrsdgi csoport:
- Adatszolgaltatas

- Beszamolok elkeszitese

- Szerzoddsek elkeszitese, nyilvantartasa

- E16teijeszt6sek elkeszitese, kezeldse ds iktat&sa

- Beszerzesek, kozbeszerzdsek lebonyolitasa

- Folyamatos jogszabalykovetes

- Iktatds

-Mfiszaki csoport:
- Telephelyek uzemeltetdsi feladatai (karbantartas, takaritas, drzes)

- Gepjarmuflotta-kezeles

- Logisztikai feladatok



Kozossegi divizid

A kozossegi divizid munkajat a szakmai igazgato irdnyitja, ellendrzi, feliigyeli. A 

szakmai igazgato kozvetlenul az igazgatdsagi elnok iranyitasa ala tartozik.
Multifunkcionalis intezmenykcnt szamos tehetseggondozo programnak, muveszi eldadasnak, 

kepzesnek, tanacsadasnak ad otthont. A megvalosulo programok celja a kozossegepites es a 

helyi identitas erdsitese, illetve a Magdolna negyed bevonasa Budapest kulturalis 

verkeringesebe.

Szakmai iranyitasa ala tartozik a Kesztyugyar Kozossegi Haz, Sportudvarok, Fokusz kozpont, 

kdzfoglalkoztatottak, Adomanygyujtes, tehetseggondozas, mentor program, Nyari napkozis 

tabor, foglakoztatasi programok.

Kommunikdcios divizid

A kommunikacios divizio munkajat a szakmai igazgato iranyitja, ellendrzi, feliigyeli. A 

szakmai igazgato kozvetlenul az igazgatdsagi elnok iranyitasa ala tartozik.

Jozsefvaros ujsag, honlap, PR tevekenyseg, Facebook-oldal, mobilalkalmazas, kisfilmek, 

plakatok es egyeb kiadvanyok keszitese.

Feladatai:

- Magas szinvonalon szolgalni a keriiletben elok informaciohoz jutasat helyi iigyekben 

es a keriiletet erintd orszagos temakban.

- Elso kezbol tajekoztatast nyujtani az onkormanyzat fontos donteseirol, a kepviseld- 

testiilet hatdrozatairdl.

- Az onkormanyzat altal kiadott kozlemenyek megjelentetese.

- Folyamatos tajekoztatas a kozteriileteinket erintd fejlesztesekrdl, beruhazasokrdl.

- Szoros kapcsolatot tartani Jozsefvaros kozintezmenyeivel, beszamolni 

mukodestikrol.

- Kiemelt feladat: tajekoztatas a JozsefvArosi Egeszsegiigyi Szolgalat altal nyujtott 

egeszsdgiigyi szolgMtatdsokrol.
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- Lehet6s6get biztositani a kepviselo-testiilet partjainak, hogy a kozerdeklodesre 

szamot tartd, fontos es aktualis kerdesekben kinyilvanitsak velemenyuket.

- Bemutatni 6s nepszerusiteni Jozsefvaros kulturalis, muveszeti es civil eletet.

- Tudositani a keriileti iskolak 61eter61, eredmenyeirol, a diakok kiemelkedd 

szerepleseirol ugyanugy, mint az idds otthonokban torteno kozossegi esemenyekrol, 

vagy a lakosokat erinto szocialis temakrol.

- Teret adni a keruletben miikodo nagyobb egyh&zi gyulekezetek bemutatkozasara.

- A keriileti hagyomanyok apolasa, a helyi identitastudat erositese.

- Az egeszseges 61etm6dra vald serkentes.

- A komyezettudatos 6s jogkoveto magatartas nepszenisit6se.

- A kikapcsolodas, a rekreacio elosegitese.

- A jdzsefvarosi fesztivdlok es kulturalis rendezvenyek beharangozasa es tudositas 

ezekrol.

- Tajekoztatas a keriileti eg6szsegugyi, oktatdsi, sport- es gyermekprogramokrdl.

Kozmuvelodesi divizi6

A kozmuvelddesi divizi6 munkajat a szakmai igazgato iranyitja, ellendrzi, felugyeli. A 

szakmai igazgatd kozvetlenttl az igazgatdsdgi elndk iranyitAsa ala tartozik.

Feladata a kozmuvelodesi feladatok ellatasa es kiallitasok szervezese, lebonyolitasa.

Az alabbi kulturalis programokat biztositja minden korosztaly szAmdra: eloadassorozatok, 

klubok, irodalmi es zenei programok, csalddi rendezvenyek, mozgasos foglalkozasok, stb. 

Szamos ingyenes rendezv6nnyel igyekszik kedvezni a nyugdijasoknak es a keruletben 616 

gyermekeknek.

A haz fo profiljat, arculatat a kepzomuv6szet hatarozza meg, ennek folytan folyamatos 

kiallitasokat biztositanak a latogatoknak.

Vallalkozasfejlesztesi divizio
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A vallalkozasfejlesztesi divizio munk&jat a szakmai igazgat6 irdnyitja, ellenorzi, 

feliigyeli. A szakmai igazgato kozvetleniil az igazgatosagi einok iranyitasa aid tartozik.

A H13 Diak - es Vallalkozasfejlesztesi Kozpont tdbbfunkcios kozossegi intezmeny, amely az 

egyetemi varosreszben megfordulo fiatalok szabadidos es kulturalis szinterekent, valamint 

vallalkozdi inkubatorhazkent coworking irodakent scgiti Jozsefvdros ujjaepuleset. A H13 

himevenek, gazdasagel^nkitd funkcidjanak, hosszu tavon gazdasagilag is fenntarthato 

mukodesdnek, valamint versenykepess6g6nek megteremtese erdekdben a 

vallalkozasfejlesztesi tevekenysege kiemelt szerepet kap.

A H13 vallalkozasfejlesztesi tevekenysegenek kettos celja van. Egyreszt a Jozsefvarosban 

tanuld egyetemistaknak, helyi fiataloknak segit vallalkozasaik elinditasaban, sikeres 

mukodteteseben, masreszt a hazai trendeket kovetve a nemzetkozi startup vilagba szeretne 

becsatomdzddni annak erdekdben, hogy versenykepesse valjon a piacon. Mindezek okan 

partnerei kozremukodesevel folyamatos tanacsadast biztosit a H13-hoz fordulok szamara, 

Vallalkozdi Inkubacios Programot mukodtet, valamint kiemelt kepzesi es uzleti 

kapcsolatepitesi programokat valdsit meg.

Udiiltetesi divizio

Az iidultetesi divizio munkajat a szakmai vezetd ir^nyitja, ellendrzi, feliigyeli. A szakmai 

vezeto kozvetleniil a mindenkori kozossegi divizio igazgatoja iranyitasa ala tartozik.

Az Udiiltetesi Divizio latja el a Jozsefvarosi Onkormanyzat onkent vallalt udiiltetesi feladatait 

Verdce-Magyarkuton es Balatonalmadi-Kaptalanfiireden. Feladata a Jozsefvarosi 

OnkormAnyzat tulajdonaban levo ingatlanokban mukodd kbznevelesi intezmenyek erdei 

iskolai tumusainak megszervezese, a gyermekek taboroztatasa, a jozsefvarosi 

kozalkalmazottak, koztisztviselok, intezmenyi ellatottak iidiiltetese, a taborok mdkodesenek 

biztositAsa.

Rendezvenyszervezesi divizio

A rendezvdnyszervezesi divizid munkdjdt a szakmai vezeto iranyitja, ellendrzi, feliigyeli.

A szakmai vezetd kozvetleniil a mindenkori igazgatosagi einok vezetese ala tartozik.
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Feladata a Jdzsefvarosi Onkormanyzat rendezvenyeinek megszervezese es lebonyolitasa. Az 

intezmeny tevekenysegi kore magaban foglalja keriiletunk mas helyszinein megvaldsulo, 

onkormanyzati rendezvenyek szervezeset is. Ilyenek az ugynevezett 

„nagyrendezvenyek”, fesztivalok, Advent, vilagnapok megiinneplese.

Ovoda- bolcsddeavatdk, berhazavato, teravato rendezvenyek, koszoruzasok, allami 

iinnepsegek, fesztivalok, onkormanyzati iinnepsegek, dgazati iinnepek, vilagnapok, 

megszervezese es mdlto megiinneplese.

A rendezvenyek sikeres lebonyolitasa kapcsan egyiittmiikodnek a keriileti kulturalis 

intezmenyekkel, civil szervezetekkel.

Adatvedelmi felelds

Adatvedelmi felelds feladatai:

A belsd adatvedelmi felelds kozvetlenul a vezetdje aid rendelt, specialis szakertelemmel 

rendelkezd szemely, akinek feladata a jogvedelem, a jogervenyesites es adatbiztonsag 

eldsegitese, segitsegnyujtas, valamint az adatbiztonsag biztositasa.

A belsd adatvedelmi felelds:

a) kozremukodik, illetdleg segitseget nyujt az adatkezelessel dsszefuggd dontesek 

meghozatalaban, valamint az erintettekjogainak biztositisaban;

b) ellendrzi e torveny es az adatkezelesre vonatkozo mas jogszabalyok, valamint a belsd 

adatvedelmi es adatbiztonsagi szabalyzatok rendelkezeseinek es az adatbiztonsagi 

kovetelmenyeknek a megtartasat;

c) kivizsgalja a hozza erkczctt bejelenteseket, es jogosulatlan adatkezeles eszlelese eseten 

annak megszuntetesere hfvja fel az adatkezelot vagy az adatfeldolgozdt;

d) elkesziti a belsd adatvedelmi es adatbiztonsagi szabalyzatot;

e) vezeti a belsd adatvedelmi nyilvantartast;

f) gondoskodik az adatvedelmi ismeretek oktatasarol.”

Jogi tanacsadd:
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A jogi tanacsado kozvetleniil az igazgatosagi elnok es a Kozossegi Divlzid szakmai 

igazgatoja ala rendelt, jogi szakertelemmel rendelkezd szemely.

Feladatai:

• a gazdasagi szervezet szabalyzatainak aktualizalasa

• egyuttmukodesi megallapodasok elokeszitese

♦ GDPR-ral kapcsolatos elokdszito feladatok ellat^sa a gazdasagi vezetd rdszere

• a jogi munka megszervezeseben vald reszvete

A felsoroltakban nem szerepld, de a munkakorhoz kapcsolodo eseti feladatok elvegzesere. 

kozvetlen vezetdjetol kaphat utasitast.

Szabalytalansagi felelos

A szabalytalansagi felelos kozvetleniil az igazgatosagi elnok aid rendelt, jogi 

szakertelemmel rendelkezd szemely.

A szabalytalansagi felelos a Jdzsefvaros Kozossegeiert Nonprofit Zrt. elnokenek 

megbizasabol. az integritasi, korrupcios kockazatokra vonatkozd bejelentesek fogadasara es 

kivizsgdlasara vonatkozd szabalyzatban foglaltak szerint elldtja a szervezeti integritast serto 

esemenyekre vonatkozd bejelentesek (a tovabbiakban: bejelentes) fogadasaval es nyomon 

kovetesevel kapcsolatos feladatokat. A szabalytalansagi felelos feladatai ellatasa mellett mas 

munkakdri feladatokat is elldt.

V. IGEPVISELETI ES ALAIRASIJOGKOROK

A Tarsasagot az igazgatosagi elnok onalloan kepviseli birosagok es mas hatosag eldtt, 

valamint harmadik szemelyekkel szemben, az Alapszabaly rendelkezd pontjat megfeleloen.

A Tarsasag igazgatosagi elndke a tarsasag feladatkorebe tartozo ugyekben a jogszabalyok 

keretei kozott - onalloan es egyeni felelosseggel - dont, a Tarsasag neveben kbtelezettsdgeket 

vallalhat 8 millio forintig, es jogokat szerezhet, az Alapszabalyban meghatarozott 

feltetelekkel. Ket igazgatosagi tag egyuttesen jogosultak a cegjegyzesre.
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vi. utalvAnyozAsi jogkor

Az utalvanyozasi jogkor gyakorlAs&ra jogosultak koret es azt a teriiletet, amelyre az 

utalvanyozasi jogkor kiteijed, az igazgatosagi elnok hatarozza meg. Az igazgatosagi elnok 

utalvanyozasi jogkore az egesz Tarsasagra kiteijed. A penztari utalvanyozasra jogosultak 

koret a penztarkezelessel kapcsolatos szabblyzat tartalmazza. A Tarsasag bankszamlai feletti 

rendelkezeshez/tranzakciohoz igazgatdsagi elnok alafrasa szukseges. Az igazgatosagi elnok a 

bankszamlak feletti rendelkezesi jogat helyettesi korben a kulon megbizassal rendelkezd 

dolgozdkra alairasi jogosultsAggal ruhazhatja at.

VIL BELSO UTASITASOK

Igazgatdsdgi elnoki utasitds

- A Tarsasag egeszenek mukodeset erinto ugyek szabalyozasara - altalaban egyszerubb 

folyamatok ugyrendjere, ismetlodo folyamatok meghatarozasara - igazgatosagi elnoki 

utasftas keriil kiadatasra. Kiadasat az igazgatosagi elnok rendeli el.

- Az utasitast az erre a feladatra felkert dolgozb kesziti el, az igazgatosagi elnok altal 

meghatbrozott szemelyek bevonasaval es az illetekesekkel, tortend egyeztetessel.

- Az utasitasban meghatarozott egysegek dolgozoi - kulon intezkedes nelkul kotelesek 

vegrehajtani.

- Az igazgatosagi elnok utasitasokat - evenkenti sorszamozassal ellAtva - a koordinacids 

divizidn belul funkcionAlo koordinacids iroda munkatarsai tartjak nyilvAn. Gondoskodnak 

kozreadasukrdl, felulvizsgalatukrdl, karbantartasukrol es sziikseg eseten, 

ervenytelenitbsukrol.

- A tarsasag minden alkalmazottja koteles a munkaja soran tudomasara jutott uzlcti titkokat, 

valamint a munkaltatdra, illetve tevekenysAgdre vonatkozd alapveto fontossagu 

informaciokat megorizni. Senki nem kozolhet illetektelen szemellyel olyan adatot, amely 

munkakore betoltesdvel osszefiiggesben jutott tudomasara, es amelynek kozlese a 

munkaltatdra vagy mas szemelyre hatranyos kovetkezmennyel jama.
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VIII. BESZERZESI ELJARAS

Az Igazgatosag a Tarsasagot erinto kiadasok eseteben 8 millio forint folotti dsszeg eseten 

dont, 8 millio forint osszeghatar alatt az Igazgatosag elndke sajat hataskorben, egyedul dont.

A Tarsasag kozbeszerzeseire vonatkozo szabilyokat a Kozbeszerzesi SzabMyzat 

tartalmazza. A Tarsasag beszerzeseire vonatkozo szabalyokat a Beszerzesi Szabdlyzat 

reszletezi.

Jelen szabalyzat az alairas napjan lep eletbe, es a Zrt. valamennyi dolgozojara kotelezd ervenyu.

2019. marcius 27.

Jdzsefv^ros Kozossegelert 
Nonprofit Zrt.

1084 Budapest, Mityas t6r 15. 
Asz.: 25313433-2-42 Cg.01-10-048493 
B.Sz.: 10403387-50526781-70851009

No. 1
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Bevezeto
Jelen Szabalyzat (a tovabbiakban: Szabalyzat vagy SZMSZ) - a Polgari Tdrvenykonyvrbl 
szold 2013. evi V. torveny (Ptk.) rendelkezesei, az egyesiilesi jogrol, akbzhasznu jogallasrol, 
valamint a civil szervezetek mukodeserbl es tamogatasardl szolo 2011. evi CLXXV. torveny 
(a tovabbiakban: Civil torveny) rendelkezesei, valamint a Jozsefvaros Kozossegeiert 
Nonprofit Zartkoruen Mukodd Nonprofit Reszvenytarsasag (tovabbiakban: Tarsasag vagy 
JKN Zrt.) Alapszabalya alapjan (tovabbiakban: Alapszabaly) - a Tarsasag tevekenysegi kbret, 
szervezetet es mukodesi rendjet hatarozza meg.

I. Altalanos resz

1.1. A Tarsasag adatai

A Tarsasag

Cegneve: Jozsefvaros Kozossegeiert Nonprofit
Zartkoruen Mukodd Reszvenytarsasag

Roviditett cegneve: Jozsefvaros Kozossegeiert Nonprofit Zrt.

Szekhelye: 1085 Budapest, Horanszky utca 13.

Telephelyei es fioktelepei:
1082 Budapest, Baross utca 118.
1085 Budapest, Jozsefkorut 59-61.
1085 Budapest, Jozsefkorut 70. felemelet 3.
1085 Budapest, Jozsefkorut 70. fszt.4.
1085 Budapest, Jozsefkorut 70. fszt.5.
1085 Budapest, Jozsefkorut 68. pince (1/U, 2/U)
2621 Veroce - Magyarkut, Orgonas ut 7.
8220 Balatonalmadi, Somfau. 1 (Tabor utca 1.)
1086 Budapest, Magdolna utca 47.
1084 Budapest, Matyas ter 15.
1088 Budapest Puskin u. 24. fszt. 1.
8220 Balatonalmadi, Siraly utca 8.

Alapitas idopontja: 2015. aprilis 17.

Alapito: Budapest Fovaros VIII. keriilet
Jozsefvarosi Onkormanyzat

Az Alapito szekhelye: 1082 Budapest, Baross utca 63-67.
Az Alapito nyilvantartasi szama: 735715
Kepviseli: Piko Andras polgarmester

Idotartama: hatarozatlan
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Tulajdonosi szerkezet: Budapest Fovaros VIII. kerulet Jozsefvarosi 
Onkormanyzata egyediili reszvenytulajdonos

Alaptokeje: 5.000.000,- Ft, azaz Otmillio forint

Cegjegyzekszama: Cg. 01 10 048493

Adoszama: 25313433-2-42

KSH-szama: 25313433-9499-573-01

Szamlavezetoje: OTP Bank Nyrt.

Bankszamlaszama: 11784009-22229597-00000000

A Tarsasag jogi szemely, mely sajat cegneve alatt jogokat szerezhet, kotelezettsegeket 
vallalhat, tulajdont szerezhet, szerzodeseket kothet, perelhet es perelhetd. Vagyonaval az 
onalloan keszitett iizletpolitikai terve alapjan gazdalkodik, kiadasait beveteleivel fedezi.

L2. A Tarsasag tevekenysegi korei

A Tarsasag tevekenysegi koreit a TEAOR ’08 szerint tartja nyilvan.

A tarsasag tevekenysegi korenek tagozodasa a Civil tv. 34. § (1) bekezdese alapjan:
- Alapszabalyban megjelolt kozhasznu tevekenysegek
- a kozhasznu tevekenysegekhez kapcsolodo gazdasagi-vallalkozasi tevekenysegek.

A Tarsasag fotevekenysege:

9499 *08 M.n.s. egyeb kozdssegi, tarsadalmi tevekenyseg

A Tarsasag tevekenysegi korei:
8552 '08 Kulturalis kepzes
8559 '08 M.n.s. egyeb oktatas
8899 '08 M.n.s. egyeb szocialis ellatas bentlakas nelkul
4110 '08 Epuletepitesi projekt szervezese
4299 '08 Egyeb m.n.s. epites
4311 '08 Bontas
4312 '08 Epitesi terulet elokeszitese
4321 '08 Villanyszereles
4339 '08 Egyeb befejezd epites m.n.s.
4391 '08 Tetofedes, tetoszerkezet-epites
4399 '08 Egyeb specialis szakepites m.n.s.
4741 '08 Szamitogep, periferia, szoftver kiskereskedelme
4742 '08 Telekommunikacios termek kiskereskedelme
4761 '08 Konyv-kiskereskedelem
4762 '08 Ujsag-, papiraru-kiskereskedelem
4764 '08 Sportszer-kiskereskedelem
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4765 
4778
4791 
4799
5520 
5530
5590 
5610
5621 
5629
5630 
5811
5812 
5814
5819 
5821
5911 
5912
5913 
5914
5920 
6010
6020 
6201
6312 
6399
6820 
6832 
7021
7022 
7111
7112 
7311
7312 
7320 
7490 
7740 
7810 
7820
7830 
7990
8110 
8130 
8211
8230 
8291
8299 
8532
8551 
8560

’08 Jatek-kiskereskedelem
’08 Egyeb m.n.s. uj aru kiskereskedelme
'08 Csomagkuldo, intemetes kiskereskedelem
'08 Egyeb nem bolti, piaci kiskereskedelem
'08 Udulesi, egyeb atmeneti szallashely-szolgaltatas
'08 K.empingszolgaltatas
'08 Egyeb szallashely-szolgaltatas
'08 Ettermi, mozgo vendeglatas
'08 Rendezvenyi etkeztetes
'08 Egyeb vendeglatas
'08 Italszolgaltatas
'08 Konyvkiadas
'08 Cimtarak, levelezojegyzekek kiadasa
'08 Folyoirat, idoszaki kiadvany kiadasa
’08 Egyeb kiadoi tevekenyseg
'08 Szamitogepes jatek kiadasa
'08 Film-, video-, televiziomusor-gyartas
'08 Film-, videogyartas, televizios musorfelvetel utomunkalatai
’08 Film-, video- es televizioprogram terjesztese
'08 Filmvetites
'08 Hangfelvetel keszitese, kiadasa
'08 Radiomusor-szolgaltatas
'08 Televiziomusor osszeallitasa, szolgaltatasa
'08 Szamitogepes programozas
'08 Vilaghalo-portal szolgaltatas
'08 M.n.s. egyeb informacios szolgaltatas
'08 Sajat tulajdonu, berelt ingatlan berbeadasa, iizemeltetese
'08 Ingatlankezeles
'08 PR, kommunikacio
'08 Uzletviteli, egyeb vezetesi tanacsadas
'08 Epiteszmemoki tevekenyseg
'08 Memoki tevekenyseg, muszaki tanacsadas
'08 Reklamugynoki tevekenyseg
'08 Mediareklam
'08 Piac-, kozvelemeny-kutatas
'08 M.n.s. egyeb szakmai, tudomanyos, muszaki tevekenyseg
'08 Immaterialis javak kolcsonzese
'08 Munkakozvetites
'08 Munkaerokolcsonzes
'08 Egyeb emberierofbrras-ellatas, -gazdalkodas
’08 Egyeb foglalas
'08 Epitmenyuzemeltetes
'08 Zoldteriilet-kezeles
'08 Osszetett adminisztrativ szolgaltatas
'08 Konferencia, kereskedelmi bemutato szervezese
'08 Kovetelesbehajtas
'08 M.n.s. egyeb kiegeszito uzleti szolgaltatas
’08 Szakmai kozepfoku oktatas
'08 Sport, szabadidos kepzes
'08 Oktatast kiegeszito tevekenyseg
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9001 '08 Eldado-muveszet
9002 '08 Eldado-muveszetet kiegeszito tevekenyseg
9003 '08 Alkotomuveszet
9004 '08 Muveszeti letesitmenyek mukodtetese
9101 '08 Konyvtari, leveltari tevekenyseg
9102 '08 Muzeumi tevekenyseg
9103 '08 Tortenelmi hely, epitmeny, egyeb latvanyossag mukodtetese
9311 '08 Sportletesitmeny mukodtetese
9312’08 Sportegyesiileti tevekenyseg
9319'08 Egyeb sporttevekenyseg
9329 '08 M.n.s. egyeb szorakoztatas, szabadidds tevekenyseg
7721 '08 Szabadidds, sporteszkoz kolcsonzese
7729 '08 Egyeb szemelyi hasznalatu, haztartasi cikk kolcsonzese
7733 '08 Irodagep kolcsonzese (beleertve: szamitdgep)
7734 '08 Vizi szallitoeszkoz kolcsonzese

1.3. A Tarsasag cegjegyzese

A Tarsasag cegjegyzese oly mddon tortenik, hogy a geppel, vagy kezzel irt, eldnyomott, vagy 
nyomtatott cegnev foie a cegjegyzesre jogosult - jogosultsaga szerint onalloan, vagy mas 
jogosulttal egyiittesen - a kdzjegyzd altal hitelesitett alairasi cimpeldanynak megfeleloen 
alaiija a nevet.

1.4. A Tarsasag kepviselete

A Tarsasagot a Vezerigazgato onalloan kepviseli.

II. A Tarsasag vezetd szervei, tisztsegviseloi

2.1. Alapito

Az Alapito (egyediili reszvenyes) a Tarsasag legfobb szerve. Kizardlagos hataskdrebe tartozik 
minden, a Tarsasag mukodeset, illetve szervezetet erinto alapveto kerdes, amelyet a Ptk. vagy 
az Alapszabaly az Alapito hataskdrebe utal.

Az Alapito a Ptk. altal a gazdasagi tarsasag legfobb szervenek, illetve a reszvenytarsasag 
egyediili reszvenyesenek hataskdrebe utalt kerdesekben irasbeli reszvenyesi hatarozattal dont, 
amely az ugyvezetessel valo kbzlessel valik hatalyossa. Az Alapitot kepviseld polgarmester a 
donteshozatalt megelozoen - a szemelyi kerdesekkel kapcsolatos dbnteseket kiveve - 
gondoskodik a Feliigyelobizottsag es a Vezerigazgato velemenyenek megismereserol, ennek 
erdekeben irasban szerzi be velemenyiiket. Az irasos velemenyek nyilvanosak. (Civil tv. 37. 
§ (4) bekezdese). Az irasbeli velemenyek beszerzesenek modjat az Alapszabaly tartalmazza.
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2.2. Vezerigazgato

A Tarsasagnal Igazgatosag megvalasztasara nem kerul sor, az Igazgatosag Ptk.-ban 
meghatarozott jogait vezeto tisztsegviseldkent a Vezerigazgato gyakorolja. (Ptk. 3: 283. §).

A jogszabalyi eloirasokon tul a Vezerigazgatora vonatkozo elbirasokat, a Vezerigazgato jogait 
es kotelezettsegeit, valamint feladat- es hataskoret az Alapszabaly, a Javadalmazasi 
Szabalyzat, valamint jelen SZMSZ 2.3. es 3.1.3.1.1. pontjai tartalmazzak.

A Vezerigazgato a Tarsasaggal munkaviszonyban all, felette a munkaltatoi jogokat az 
Alapszabaly szerint a megvalasztas, kinevezes, visszahivas, dijazas es egyeb juttatasok, 
valamint az osszeferhetetlenseg megallapitasa tekinteteben az Alapito kepviselo-testulete, 
tovabba az egyeb munkaltatoi jogok tekinteteben a Budapest Fovaros VIII. Keriilet 
Jozsefvarosi Onkormanyzat polgarmestere kozvetlenul es onalloan gyakorolja. A 
Vezerigazgato haladektalanul koteles bejelenteni a Tarsasag Alapitoja reszere a szemelyet 
illeto dsszeferhetetlensegi es kizaro korulmeny felmeruleset.

A Vezerigazgato jogosult, az Alapszabalyban foglaltak figyelembevetelevel a hataskorebe 
tartozd feladatokat a Tarsasag munkavallaldira atruhazni. A Vezerigazgato egyben a 
munkaszervezet iranyitojakent gyakorolja a Tarsasag munkavallaldi felett — a jelen 
Szabalyzat 3.2. pontja szerint — a munkaltatoi jogokat azzal, hogy a nem kozvetlenul a 
Vezerigazgatonak alarendelt munkavallaldk tekinteteben jelen Szabalyzatban meghatarozott 
vezetoi munkakort betolto munkavallaldira e jogkoret atruhazhatja.

Vezeto tisztsegviseldkent a Vezerigazgato koteles a Tarsasag uzleti titkait (az uzleti titok 
vedelmerol szold 2018. evi LIV. torveny) megdrizni.

A Vezerigazgato a Ptk. 3.23. §-aban foglaltak alapjan koteles az Alapito reszere a Tarsasagra 
vonatkozdan felvilagositast adni, es a Tarsasagra vonatkozo iratokba es nyilvantartasokba 
betekintest biztositani. A felvilagositast es az iratbetekintest a Vezerigazgato a jogosult altal 
tett irasbeli titoktartasi nyilatkozat tetelehez kotheti. A Vezerigazgato megtagadhatja a 
felvilagositast es az iratbetekintest, ha ez uzleti titkot sertene, illetve es/vagy a felvilagositast 
kero a jogait visszaelesszeruen gyakorolja, vagy felhivas ellenere nem tesz titoktartasi 
nyilatkozatot. Ha a felvilagositast kero (Alapito) a felvilagositas megtagadasat 
indokolatlannak tartja, a nyilvantarto birosagtdl (cegbirosagtol) kerheti a Tarsasag kotelezeset 
a felvilagositas megadasara.

A Tarsasag fizeteskeptelensegevel fenyegetd helyzet bekovetkeztet kovetben a vezeto 
tisztsegviselo ugyvezetesi feladatait a hitelezbi erdekek figyelembevetelevel koteles ellatni.

A Vezerigazgato feladatat onalloan latja el.

A Vezerigazgato akadalyoztatasa eseten helyettesitesere az Operativ igazgatd jogosult 
(altalanos helyettes). Amennyiben mind a Vezerigazgato, mind az Operativ igazgatd 
akadalyoztatva van, a Programszervezesi igazgatd vagy a Kozossegi igazgatd kozul a 
Vezerigazgato altal irasban kijelolt szemely jogosult a Vezerigazgato es az Operativ igazgatd 
helyettesitesere. A helyettesitesi jogosultsag az akadalyoztatas megszunteig all fenn. A 
helyettesitesi jogosultsag koreben a Programszervezesi igazgatd es a Kozossegi igazgatd nem 
jogosult a munkaltatoi jogok kozul a munkavallalo munkaviszonyanak megsziintetesere.

A Jozsefvaros Ujsag Szerkesztoseg vonatkozasaban a helyettesitesi jogosultsag a 
Fbszerkesztdt is megilleti (rangsorban az Operativ igazgatd mogott, ha az Operativ igazgatd 
akadalyoztatva van), mig a Jozsefvarosi Muzeum vonatkozasaban a Muzeum Igazgatd is 
jogosult helyettesitesre (rangsorban az Operativ igazgatd mogott, ha az Operativ igazgatd 
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akadalyoztatva van). Ezek a helyettesitesi jogosultsagok - tekintettel az altaluk vezetett 
teruletek szakmai autonomiajara - teljeskoniek.

2.3. Az Alapito es a Vezerigazgato hataskorenek elkiilonitese

A Vezerigazgato minden olyan vezetoi hataskorben eljarhat, amelyet a Ptk., egyeb jogszabaly, 
illetve az Alapszabaly nem ad az Alapito kizardlagos hataskorebe.

2.4. A Felugyeldbizottsag

A Tarsasagnal 3 tagu Felugyeldbizottsag mtikodik. A Felugyeldbizottsag a Tarsasag 
iigyvezetesenek ellendrzese celjabol az Alapito altal kijelolt, kizarolag a jogszabalyoknak es 
az Alapitonak alarendelt testulet, amely a tulajdonosi erdekeknek megfelelo, jogszeru es a 
tulajdonos gazdasagi erdekeinek megfelelo ugymenet ellenbrzesere hivatott. Ugyrendjet maga 
alakitja ki.

A Felugyeldbizottsag a Ptk.-ban, egyeb jogszabalyban es az Alapszabalyban meghatarozott 
jogkorben es feleldsseggel eljarva a Reszvenytarsasag Alapitdja erdekeinek megfelelden a 
Ptk.-ban, egyeb jogszabalyokban es az Alapszabalyban meghatarozott tevekenysegeket latja 
el, igy tobbek kozt ellenorzi a Reszvenytarsasag folyamatos, operativ tevekenyseget iranyito 
es iigyvezeteset ellatd Vezerigazgato tevekenyseget, a Reszvenytarsasag gazdalkodasat es az 
iigyvezetes szabalyossagat. Vizsgalja kiilbnosen a Tarsasag: - szerzodeseit, iratait, - 
beszamoloit, - iizleti tervet, - vagyonkimutatasat, - merleget. A vizsgalatok eredmenyerol 
irasbeli tajekoztatast ad.

A Felugyeldbizottsag tagjai kizarolag termeszetes szemelyek lehetnek, akik az ugyvezetesben 
nem vehetnek reszt, es nem lehetnek a Tarsasag alkalmazottai sem. A Felugyeldbizottsag sajat 
tagjai sorabol elnokot valaszt. A Felugyeldbizottsag tagja az egyes vagyonnyilatkozat-teteli 
kotelezettsegekrol szold 2007. evi CLII. torveny 3. § (3) bekezdes eb.) pontja alapjan 
ketevente koteles vagyonnyilatkozatot tenni. A vagyonnyilatkozatok orzeseert az Alapito/ 
Egyediili reszvenyes (kepviseloje) felelos.

A Felugyeldbizottsag Ugyrendjet maga alakitja ki es azt koteles az Alapitoval jovahagyatni. 
A Felugyeldbizottsag feladatai ellatasahoz - a Tarsasag koltsegere - szakertoket is igenybe 
vehet.

A belso ellendrzes vonatkozasaban a Felugyeldbizottsag:

• elfogadja a belso ellendrzes eves ellenorzesi tervet,

• legalabb evente ket alkalommal megtargyalja a belso ellendrzes altal keszitett 
jelenteseket, es ellenorzi a sziikseges intezkedesek vegrehajtasat,

• szukseg eseten kulso szakerto felkeresevel segiti a belso ellendrzes munkajat.

A Felugyeldbizottsag, illetve a Felugyeldbizottsag egyetertesevel vagy utdlagos 
tajekoztatasaval a Vezerigazgato rendkivuli vizsgalatokra vonatkozd megbizasokat adhat. 
A rendkivuli vizsgalatra vonatkozd megbizast irasban kell megadni.
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2.5. Konywizsgald

A kdnyvvizsgalo a tulajdonosi es hitelezoi erdekek torvenyes vedelmere az Alapito altal 
kijelolt szemely, aki kizarolag a torvenyeknek - kulonos tekintettel, de nem kizardlagosan a 
Civil torveny rendelkezeseire - es az Alapitonak alarendelve vegzi tevekenyseget.

A kdnyvvizsgalo ellatja a vonatkozo jogszabalyok, az Alapszabaly es az Alapito altal reszere 
megallapitott feladatokat. Kotelessege a Tarsasag konyveinek hiteles ellendrzese, az Alapito 
ele teijesztett minden jelentes - az adatok valodisaga es jogszabalyi eloirasok megfeleldsege 
szempontjabol vald - vizsgalata, tovabba a Feliigyelobizottsag es a Vezerigazgato 
munkajanak eldsegitese, szakmai tamogatasa.

III. A Tarsasag munkaszervezete, mukodesenek alapelvei es 
szabalyai

3.1. A Tarsasag munkaszervezete

A Tarsasag munkaszervezete hagyomanyos felepitesu, egyszeru, hierarchikus szervezet. A 
szervezeti abrat az SZMSZ melleklete tartalmazza.

3.1.1. A Tarsasag szervezeti egysegei es azok iranyitasa

A Tarsasag szervezetenek elen a Vezerigazgato all. Az egyes Igazgatosagok elen allo vezetbk 
kozvetlenul a Vezerigazgato iranyitasa ala tartoznak.

3.1. LI. Operativ Igazgatosdg

Vezetoje: Operativ igazgato

Szakterulete: A Vezerigazgato rendelkezesei alapjan iranyitja es ellendrzi a Tarsasag 
folyamatos mukodeset, biztositja a napi szintu operativ feladatok 
ellatottsagat. Az alarendelt Irodakon keresztul ellatja a Tarsasag 
munkaugyi, penzugyi, szamviteli es megfeleldsegi feladatait.

Egysegei:
HR Iroda
Penzugyi es Konyvelesi Iroda
Muszaki Iroda
Megfeleldsegi Iroda

Az irodak tevekenysegeinek iranyitasat kozvetlenul az igazgato vagy az al tala kijelolt 
munkatars - a munkakori leirasaban rogzitett modon - vegzi.
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Tevekenysegi teriileteinek bemutatasa:

HR Iroda
- berszamfejtes
- munkaszerzodesek elokeszltese
- toborzas
- kozfoglalkoztatassal kapcsoiatos teljeskdru ugyintezes
- onkentes szerzodesek elokeszltese

Penziigyi es Konyvelesi Iroda
- szamlakontroll
- penziigyi kimutatasok, nyilvantartasok vezetese
- hazi penztar kezelese
- konyveles
- leltarkeszites
- szamviteli nyilvantartasok vezetese
- idoszaki beszamoldk szamviteli elokeszltese

Muszaki Iroda
- telephelyek uzemeltetesi feladatai (karbantartas, takarltas, drzes)
- gepj armuflotta-kezeles
- logisztikai feladatok
- leltarozas
- beszerzesek

Megfelelosegi Iroda:
- koordinalja es szervezi a Tarsasag informacids es kommunikacios feladatait,
- ellatja az Infotv. szerinti adatvedelmi es a nyilvanossaggal kapcsoiatos 

kozzeteteli feladatokat,
- koordinalja a kockazatkezelesi tevekenysegeket,
- mukodteti a belso es kulso kommunikacios csatomakat,
- biztositja a kiadmanyozasra kerulo dokumentumok jogi megfeleldseget,
- ellendrzi a kotelezettsegvallalasok szabalyszeruseget,
- biztositja a Tarsasag honlapjain, kozdssegi media feluletein, a Tarsasaghoz 

kapcsolodd egyeb kozdssegi media feliileteken, mobilalkalmazasokon 
megjeleno tartaimak megfeleldseget,

- koordinalja a hirdetesekkel, teijesztessel es a nyomdai kivitelezessel kapcsoiatos 
feladatokat.

3.1.1.2. Kozdssegi Igazgatosag

Vezetoje: Kozdssegi igazgato

Szakterulete: Multifunkcionalis teruletkent tehetseggondozd programokat, muveszi 
eloadasokat, kepzeseket, szabadidos programokat szervez, tanacsadast 
biztosit a keriilet lakosainak a kozossegepites es integracid elosegitese 
erdekeben, gyermekjoleti alapellatast vegez. Eplti es erdsiti a helyi 
identitastudatot, biztositja a Magdolna negyed bevonasat Budapest 
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kulturalis verkeringesebe. Szakmai iranyitasa ala tartozik a 
Kesztyugyar Kozossegi Haz, Homok utcai Sportudvar, Fokusz 
Kozossegi Ter, Mentor Program, allaskeresesi programok, onkentesek 
felkeszitese, foglalkoztatasa, gyakomokok fogadasa, kozepiskolasok 
50 oras kozossegi szolgalatanak koordinalasa, adomanygyujtes.

Szemelyes gondoskodast nyujtd gyermekjoleti alapellatasok (a 
gyermekek vedelmerol es a gyamiigyi igazgatasrdl szolo 1997. evi 
XXXI. torveny alapjan):

- Nyari napkozis tabor (gyermekek napkozbeni felugyelete 
iskolai sziinetben - kotelezo onkormanyzati feladat),

- Zsendiilo Tanoda (gyermekek eselyndvelo szolgaltatasa)

Egysegei: Kesztyugyar Kozossegi Haz
Fokusz Kozossegi Ter
Zsendiilo Tanoda

A Kozossegi igazgato jogosult a kozossegi terek programjaihoz igazodo munkarend 
egyedileg torteno meghatarozasara.

A kozossegi terekben folyd tevekenysegek iranyitasat kozvetleniil az igazgato vagy az 
altala kijelolt munkatars - a munkakori leirasaban rdgzftett mddon - vegzi.

Tevekenysegi teriileteinek bemutatasa:

- Jozsefyarosi oktatasi-nevelesi intezmenyek tanuloi reszere nyari napkozis tabor, 
gyermekfeliigyelet, szabadidos foglalkozasok szervezese etkezes biztositasaval.

- Zsendiilo Tanoda mukodtetese,
- adomanyok gyujtese, fogadasa, osztasa,
- kozmuvelddesi-, kulturalis programok szervezese: Kesztyugyar Galeria 

mukodtetese; koncertek, eloadasok, muzeumpedagogiai foglalkozasok, 
kerekasztal beszelgetesek, stb.

- foglalkoztatas eldsegiteset celzd programok: allaskereso klub szervezese, 
szamitastechnikai kepzesek, GYES-rol, GYED-rdl visszaterd nok 
munkaerdpiaci helyzetet javito programok szervezese, allasborzek, treningek, 
tanfolyamok szervezese,

- Mentor Program mukodtetese: altalanos- es kozepiskolai diakok iskolai 
elomenetelet segito mentoralas,

- kapcsolattartas a helyi oktatasi-nevelesi, gyermekjoleti- gyermekvedelmi, 
szocialis intezmenyekkel civil szervezetekkel,

- hatranyos helyzetu nok integracidjat celzd programok szervezese,
- kozossegi szinterek mukodtetese, biztositasa,
- szabadidos foglalkozasok szervezese, keszsegfejlesztes, komyezettudatossagra 

neveles,
- kozossegi esemenyek- rendezvenyek szervezese, helyi kozossegek tamogatasa, 
- prevencids, bunmegeldzesi programok szervezese hatranyos helyzetu 

gyermekek es fiatalok szamara,
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- sporttai es szabadidds rendezvenyekkel kapcsolatos feladatok ellatasa koreben a 
helyszin biztositasa (Matyas ter 15., Homokudvar),

- zenei probaterem iizemeltetese.

3.1.1.3. Programszervezesi Igazgatosag

Vezetoje: Programszervezesi igazgato

Szakterulete: A Jozsefvarosi Onkormanyzat rendezvenyeinek megszervezese es 
lebonyolitasa, kozmuvelddesi es kulturalis programok, kiallitasok 
megvalosulasanak tamogatasa, a sajat es hasznalatba vett ingatlanok 
kozcelu hasznositasa, valamint a Jozsefvarosi Onkormanyzat kotelezo 
es/vagy onkent vallalt feladatainak ellatasa a sajat vagy hasznalatba vett 
ingatlanok mukodtetesevel.

Egysegei: Rendezvenyszervezesi Iroda
Telephely Koordinacios Iroda 
Projektmenedzsment Iroda

Az irodak tevekenysegeinek iranyitasat kdzvetleniil az igazgato vagy az altala kijelolt 
munkatars - a munkakdri leirasaban rogzitett modon - vegzi, az irodak munkatarsakbol, 
illetve iigyintezokbol allnak.

Tevekenysegi teruleteinek bemutatasa:

Rendezvenyszervezesi Iroda:
- onkormanyzati, agazati iinnepek, rendezvenyek szervezese,
- allami iinnepek szervezese,
- ovoda-, bolcsodeavatok, teravato rendezvenyek, koszoruzasok szervezese,
- kitiintetesekhez kapcsolddo rendezvenyek szervezese,
- Jdzsefvaros mas helyszinein megvalosulo, onkormanyzati rendezvenyek 

szervezese, kiilondsen, de nem kizarolagosan az ugynevezett 
„nagyrendezvenyek”, fesztivalok, Advent, stb. szervezese, vilagnapok 
megunneplese,

- kiallitasok, eloadassorozatok, klubok, irodalmi es zenei programok szervezese,
- egyuttmukodes a rendezvenyek sikeres lebonyolitasa erdekeben a helyi 

kulturalis intezmenyekkel, civil szervezettekkel,
- a keriilet kulturalis arculatanak kialakitasaban egyuttmukodes a helyi kulturalis 

es civil szervezetekkel,
- helyi kulturalis szervezetek, muveszek programjainak tamogatasa, kozos 

programok letrehozasa az onkormanyzati es civil egyuttmukodes erdsitese.

Telephely Koordinacios Iroda:
- fogadja es koordinalja a Tarsasag rendezvenyszervezesi, kozossegi es 

kozmuvelddesi celu helyiseghasznalati igenyeit,
- szervezi a sajat es a hasznalatba vett ingatlanokban a Tarsasag rendezveny- 

helyszineinek rendelkezesre allasat,
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- elokesziti, engedelyezteti a sajat es a hasznaiatba vett ingatlanok, egyes 
helyisegek, illetve teruletek rovidtavu hasznosftasi megallapodasait,

- felugyeli az ingatlanok es egyes helyisegek, illetve teruletek berlemenykent 
torteno hasznaiatba adasat es visszavetelet,

- ellatja a Jozsefvarosi Onkormanyzat onkent vallalt iidiiltetesi feladatait,
- megszervezi a Jozsefvarosi Onkormanyzat tulajdonaban levo ingatlanokban 

mukodo kbznevelesi intezmenyek erdei iskolai turnusait,
- bonyolitja a gyermekek taboroztatasat, a jozsefvarosi kozalkalmazottak, 

koztisztviselok, intezmenyi ellatottak (idulteteset,
- biztosftja a taborok mukodeset.

Projektmenedzsment Iroda:
- palyazatfigyeles, palyazatokon valo reszvetel eldkeszitese,
- palyazatok elkeszitesenek es benyujtasanak koordinalasa,
- a palyazati, a kozbssegi es kbzmuvelbdesi programok szerzodeseinek es azok 

modositasainak eldkeszitese,
- a szerzodesek teljesitesenek nyomon kovetese, teljesitesigazolasok ellenorzese 
- kapcsolattartas a szerzodo fellel es a projektpartnerekkel,
- projektadminisztracio vitele,
- projekttalalkozdk megszervezese, bonyoh'tasa,
- projektbeszamolok osszeallitasa,
- reszvetel es rendelkezesre alias helyszini- es utdellenorzesekben.

3.1.1.4. Jozsefvaros Ujsdg Szerkesztoseg

Vezetoie: Foszerkeszto

Szakteriiletei: Magas szinvonalu informacidnyujtas a Jozsefvarosban eld lakossag 
szamara nyomtatott es elektronikus formaban

A foszerkeszto jogosult a szakmai fuggetlenseggel rendelkezo szerkesztoseg 
feladatellatasanak es munkarendjenek egyedileg torteno meghatarozasara, azzal, hogy a 
szerkesztoseg szervezeti es munkarendjenek szabalyozasa nem allhat ellentetben jelen 
szabalyzattal.

Tevekenysegi teriileteinek bemutatasa:

- elso kezbol tajekoztatast nyujtani az onkormanyzat kozerdeklodesre szamot 
tarto, a lakossagot erintd donteseirol, a kepviselo-testulet uleseirol es 
hatarozatairol,

- a Jozsefvarosi Onkormanyzat altal kiadott fontosabb kbzlemenyek ismertetese, 
- beszamol a keriiletvezetes altal tartott kozossegi fogadodrakrol,
- beszamol a keriilet es a kertiletet erintd kbzeleti hirekrdl,
- idorol idore tudosit a keriiletvezetes politikai programjardl es annak 

megvalosulasardl, vagy a megvaldsulas hianyardl,
- folyamatos tajekoztatas a keriilet kozteriileteit erintd fejlesztesekrol, 

beruhazasokrol,
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- a hatekony informacidaramlas erdekeben szoros kapcsolatot tart fenn 
Jozsefvaros kozintezmenyeivel, beszamol mukodesukrol,

- tajekoztatja a keruletben eloket a Jozsefvarosi Egeszsegugyi Szolgalat 
altalnyujtott egeszsegugyi szolgaltatasokrol, fejlesztesekrol,

- lehetoseget biztosit a kepviselo-testiilet partjainak es az egyes kepviseloknek, 
hogy a kozerdeklodesre szamot tarto, fontos es aktualis kerdesekben eljenek a 
velemenynyilvanitas jogaval,

- bemutatja es nepszerusiti Jozsefvaros kulturalis, muveszeti es civil eletet,
- tudosit a keruleti iskolak eieterol, eredmenyeirol, a diakok kiemeikedo 

eredmenyeirol,
- tudosit az idosotthonokban torteno kozossegi esemenyekrol az otthonok lakdit 

erinto szocialis temakrol es esemenyekrol,
- lehetoseget biztosit a keruletben mukodo nagyobb egyhazi felekezet szamara a 

bemutatkozasra,
- reszt vesz a keruleti hagyomanyok apolasaban, a helyi identitas erositeseben,
- reszt vesz az egeszseges es komyezettudatos eletmod nepszeriisiteseben a 

lakossag koreben,
- eldzetesen nepszerusiti a keruleti fesztivalokat, kulturalis rendezvenyeket, 

utolagosan pedig tudosit roluk,
- tajekoztatja a helyi lakossagot az egeszsegugyi-, oktatasi-, sport es 

gyermekprogramokrdl,
- bemutatja a kerulet kozerdeklodesre szamot tarto kozeleti, kulturalis es egyeb 

szereploit videos, podcast es egyeb anyagokban.

3.1.1.5. Jozsefvarosi Muzeurn

Vezetdje: Muzeurn igazgato

Szakteriilete: Az onkormanyzat altal finanszirozott kozossegi szemleletu muzeurn,
mely Jozsefvaros kulturajat, torteneteit es emlekezetet nem csak gyujti, 
megdrzi, es bemutatja, hanem a helyi kozosseggel egyiitt alakitja is.

A muzeurn igazgato jogosult a szakmai autondmiaval rendeikezd muzeurn 
feladatellatasanak es munkarendjenek egyedileg torteno meghatarozasara, azzal, hogy a 
muzeurn szervezeti es munkarendjenek szabalyozasa nem allhat ellentetben jelen 
szabalyzattal.

Tevekenysegi teruleteinek bemutatasa:

A Muzeurn programjai egy-egy elore meghatarozott tematika kore epulnek, melyek 
a Muzeurn idoszaki kiallitasat az azt megelozo kutatast es az ahhoz kapcsolodd 
gyujtemenyezest, valamint programjat es muzeumpedagdgiai foglalkozasait erintik:

- Az uj gyujtemeny felepitese soran a beszerzesek es leltarozasok mellett azok 
digitalizalasa, hiszen azokra az intezmeny kommunikacioja, online 
megjelenesei, valamint digitalis oktatasi segedanyagai epulnek fel.
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- Tortenetalapu muzealis intezmenykent a kozosseg tagjainak a feldolgozando 
temak szerinti interjuztatasa, mely lehetoseget jelent a targyi emlekek 
helyettesitesere.

- A gyujtemenyi raktar, illetve annak az allomanyvedelmi elbirasok szerinti 
kialakitasa.

- A gyujtemenyhez kapcsolodd kutatoi es tudomanyos munka elvegzese, 
tudomanyos publikaciok elkeszitese.

- A tudomanyos szakemberek szamara is elerheto konyvtar es adattar biztositasa.
- A keruletben mukodo koznevelesi es felsooktatasi intezmenyekkel valo 

folyamatos es intenziv egyuttmukodesben muzeumpedagogiai foglalkozasok es 
szolgaltatasok nyujtasa.

- Oktatasi anyagok es digitalis segedanyagok keszitese, hozzaferhetbve tetele.
- A szellemi es testi fogyatekkal elo vagy szocialis hatranyban levo gyermekek es 

felnottek szamara a muzeumpedagogiai szolgaltatasokhoz torteno hozzaferes 
biztositasa.

- Jozsefvarosi tematikus setak szervezese, bonyolitasa.
- Interaktivitas es iskolai kozossegi szolgaltatas biztositasa.
- Csaladbarat szolgaltatasok nyujtasa.

3.1.1.6. Titkdrsdg

Vezetoje: Titkarsagvezetd

Szakteriilete: A Vezerigazgatoi Titkarsagon felmeruld valamennyi tevekenyseg 
ellatasa

Tevekenysegi teruleteinek bemutatasa:

- iratkezeles,
- a szerzodestar kezelese,
- a szabalyzatok kezelese,
- a Felugyeldbizottsag teljes koru koordinalasa, iilesek dokumentalasa, 
- a munka- es tuzvedelmi feladatok szervezese, dokumentalasa.

3.1.1.7. Belso ellenorzes

Megbizasi szerzodes alapjan kulso megbizott altal, vagy reszmunkaidoben ellatott 
tevekenyseg.

Feladata: A belso ellenorzes fuggetlen, targyilagos bizonyossagot ado es tanacsado 
tevekenyseg, amelynek celja, hogy a Tarsasag mukodeset fejlessze es eredmenyesseget 
novelje. A belso ellenorzes a Tarsasag celjai elerese erdekeben - a nemzetkozi belso 
ellendrzesi normak figyelembevetelevel - rendszerszemleletu megkozelitessel es 
mddszeresen ertekeli, illetve fejleszti a Tarsasag kockazatkezelesi, ellendrzesi es 
iranyitasi eljarasainak hatekonysagat. A jogszabalyoknak es belso szabalyzatoknak valo 
megfelelest, valamint a gazdasagossagot, hatekonysagot es eredmenyesseget vizsgalva 
a belso ellenorzes eves ellendrzesi tervet keszit, ellendrzesei soran megallapitasokat es 
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ajanlasokat fogalmaz meg a Vezerigazgato reszere es evente ketszer beszamoldt keszit 
a Feliigyelobizottsag reszere.

3.1.1.8. Jogi Szolgaltatasok

Megbizasi szerzodes alapjan kulso megbizott altal ellatott tevekenysegek, tevekenyseget 
kozvetlenul a Vezerigazgato megbizasaval vegzi.

Feladatkore:

- a Tarsasag jogi kepviseletevel kapcsolatos feladatainak ellatasa,
- a Tarsasag mukodesevel osszefuggo egyeb jogi jellegu feladatok elvegzese, 
- ellatja az egyeb rabizott feladatokat.

3.1.1.9. InformatikaiSzolgaltatasok

Megbizasi szerzodes alapjan kulso megbizott altal, vagy reszmunkaidoben ellatott 
tevekenysegek.

Feladatkore:

az informatikai rendszerek iizemeltetese,
a helyi es tavoli eleresu eszkozok felugyelete, karbantartasa, 
helpdesk szolgaltatas,
informaciobiztonsagi szolgaltatas.

3.1.1.10. Adatvedelem

Vezetoje: a Megfeleldsegi Iroda vezetoje

Szakterulete: Az adatvedelemmel, adatkezelessel kapcsolatos feladatok ellatasa a
Tarsasagnal

Tevekenysegi teriileteinek bemutatasa:

A Megfeleldsegi Iroda vezetoje adatvedelmi feleldskent segiti az adatkezeldt vagy az 
adatfeldolgozot a szemelyes adatok vedelmevel kapcsolatos kerdesekben:

- tajekoztat es szakmai tanacsot ad az adatkezeld vagy az adatfeldolgozd, valamint 
azok alkalmazottai reszere az adatvedelmi jogszabalyok szerinti kotelezettsegeikkel 
kapcsolatban,

~ ellendrzi az adatvedelemmel kapcsolatos jogszabalyoknak vald megfelelest, 
ideertve az auditokat, a figyelemfelkeltd tevekenysegeket, valamint az adatkezelesi 
muveletekben reszt vevo szemelyzet kepzeset,
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- tanacsot ad az adatvedelmi hatasvizsgalatra vonatkozoan, valamint nyomon koveti 
a hatasvizsgalat elvegzeset,

- kapcsolattarto pontkent mukodik azon erintettek szamara, akik szemelyes adataik 
kezelesevel es jogaik gyakorlasaval kapcsolatban keresik meg,

- egyuttmukodik az adatvedelmi hatosagokkal, es kapcsolattarto pontkent mukodik a 
hatosagok fele az adatkezelessel kapcsolatos iigyekben.

Az adatvedelmi tisztviselot idbben be kell vonnia a szervezet mukodesebe. Az 
adatvedelmi tisztviselo adatvedelmi kerdesekben kozvetlenul a szervezet 
vezerigazgatojanak tartozik felelosseggel.

3.1.1.11. Kockazatkezeles

Vezetoje: a Megfelelosegi Iroda vezetoje

Szakterulete: a koltsegvetesi szervek belso kontrollrendszererol es belso
ellenorzeserol szolo 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben 
foglaltaknak megfelelden az integralt kockazatkezelesi rendszer 
mukodesenek koordinalasa.

Tevekenysegi teriileteinek bemutatasa:

A Megfelelosegi Iroda vezetoje kockazatkezelesi feleloskent segiti a Vezerigazgatot es 
a szervezeti egysegek vezetdit (folyamatgazdakat) a kockazatkezelesi feladataik 
ellatasaban es ennek kereteben:

- kialakitja a Tarsasag tevekenysegeben rejlo es a szervezeti celokkal osszefuggo 
kockazatok felmeresenek, tovabba a kockazati intezkedesek folyamatos nyomon 
kovetesenek eljarasrendjet,

- tanacsadast nyujt a vezetoknek a kockazatok elemzese es kezelese soran, 
- fogadja es kezeli az integritast serto esemenyekre vonatkozd bejelenteseket.

3.1.2. A szervezeti egysegekre vonatkozd fiiggosegi alapelvek

A fentiek szerint szabalyozott szervezeti egysegeken belul minden munkavallalo 
foszabalykent csak egy vezetovel allhat kozvetlen ala-folerendeltsegi viszonyban.

A szakteriileti szervezeti egyseg vezetoje csak a Vezerigazgatdtol vagy kozvetlen felettesetdl 
(ha van ilyen) fogadhat el utasitast, a maskeppen el nem harithato sziikseghelyzetek 
kivetelevel. Az utasitasokat a szervezeti egysegek vezetoi tovabbitjak vegrehajtas celjabdl a 
Tarsasag munkavallaldi reszere.

A beosztott reszere szukseghelyzetben adott kozvetlen utasitas eseten az utasitas kiadoja az 
erintett szervezeti egyseg vezetojet utdlagosan, a tole elvarhato legrovidebb idon belul 
tajekoztatni koteles.
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3.1.3. A Tarsasag munkaszervezetenek vezetoi

3.I.3.I. A Tarsasag vezeto dlldsu munkavdllaloi

3.I.3.I.I. Vezerigazgato

- iranyitasa ala tartozo munkavallaldk vonatkozasaban gyakorolja a munkaltatoi 
jogokat;

- dnallo cegjegyzesi jogot gyakorol;
- ellatja a Tarsasag kepviseletet harmadik szemelyek, birosagok es mas tarsasagok 

elott;
- kozvetleniil iranyitja a Titkarsag, a Belso Ellenorzes, az Informatikai es a Jogi 

Szolgaltatasok feladatvegzeset;
- kapcsolatot tart a Feliigyelobizottsaggal es az Alapitoval;
- egyuttmukodik az Alapitoval, vegrehajtja az Alapitoi donteseket, gondoskodik az 

Alapito altal hozott hatarozatok vegrehajtasarol;
- dont a Tarsasagot erinto kiadasokrol;
~ felelds a Tarsasag strategiajanak kialakitasaert, az uzleti tervek, az eves koltsegvetes 

es az eves es idoszaki beszamolok osszeallitasaert;
- kepviseli a Tarsasagot az Alapito kepviseld-testuleti ulesein, alpolgarmesteri kabinet 

iilesein;
- a Vezerigazgato a munkajahoz egyedi vagy altalanos jelleggel megbizott szakember 

segitseget igenybe veheti.

3.I.3.I.2. Operativ igazgato

Az operativ igazgatoi feladatkorbe tartozo lenyeges tevekenysegek

- a Tarsasag mukodtetesehez sztikseges feladatok iranyftasa, koordinalasa, szakmai 
kepviselete;

- a Vezerigazgato rendelkezesei alapjan iranyitja I biztositja/ ellenorzi a tarsasag 
folyamatos mukodeset;

- a human eroforras gazdalkodasi tevekenysegek iranyitasa, ellendrzese;
- a penziigyi es konyvelesi feladatok elvegzesenek iranyitasa;
- a szakmai es szamviteli beszamolok osszeallitasanak koordinalasa;
- az uzleti tervek osszeallitasanak es a koltsegvetesi tervezes koordinalasa;
- a muszaki, karbantartasi feladatok elvegzesenek iranyitasa;
- a megfeleldsegi feladatok elvegzesenek iranyitasa;
- a belso adminisztracios, szabalyozasi es ellenorzesi rendszer folyamatos fejlesztese;
- vezetoi informacios igenyek, jelentesek elkeszitese, kontrolling tevekenyseg;
- a koltsegvetes folyamatos figyelese mellett fedezet igazolas;
- a vezerigazgato altalanos helyettesitese tavollete eseten.
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3.1.3. L3. Kozossegi igazgato

A kozossegi igazgatoi feladatkorbe tartozo lenyeges tevekenysegek

- a Kesztyugyar Kozossegi Haz (KKH) es a Fokusz Kozossegi Ter es a Zsendiilo 
Tanoda szakmai iranyvonalanak meghatarozasa, szakmai kepviselete;

- a szakmai strategiai koncepciok elkeszitese;
- betartja es betartatja a szocialis munka szakmai, etikai elveit, iranyadonak tartja a 

szocialis- es gyermekvedelmi torveny, civiltorveny jogszabalyait;
- a KKH feladatvegzese kapcsan benyujtott palyazatok szakmai, formal es 

hataridoben valo teljesitesenek feleldse;
- a KKH weblapjanak es egyeb kozossegi media feluleteinek tartalommal valo 

feltoltesenek koordinalasa, es naprakesz ellendrzese;
- felugyeli a KKH-val kapcsolatos valamennyi foto, plakat, ujsag, szoroanyag, 

nyomdai kivitelezeset, kihelyezeset;
- munkakapcsolataiban konstruktiv kapcsolatot epit a munkakor ellatasahoz 

nelkulozhetetlen munkamegosztas, egyuttmukodes, team munka biztositasa 
erdekeben;

- kapcsolatot tart, egyuttmukodest kezdemenyez a helyi szocialpolitikai ellatas 
intezmenyeivel, az egeszsegiigyi, nevelesi-oktatasi, muvelodesi intezmenyrendszer, 
civil szervezetek kepviseldivel, szereploivel;

- kapcsolatot tart az Alapitoval es a Polgarmesteri Hivatal szervezeti egysegeivel, az 
onkormanyzati tarsasagok, intezmenyek vezetdivel;

- kozremukodik a Tarsasag iizleti terveinek, koltsegvetesenek osszeallitasaban;
- szakmai beszamolot keszit.

3.I.3.I.4. Programszervezesi igazgato

A programszervezesi igazgatoi feladatkorbe tartozo lenyeges tevekenysegek

- a kozmuvelodesi es kulturalis programok, valamint az ingatlanok kozcelu 
hasznalataval kapcsolatos tevekenysegek szakmai iranyvonalanak meghatarozasa, 
szakmai kepviselete;

- az onkormanyzati es hivatalos rendezvenyszervezesi feladatok elvegzesenek 
felugyelete, penzugyi kontrollja;

- a sajat es hasznalatba vett ingatlanok hasznositasi tevekenysegenek iranyitasa;
- a Tarsasag altal mukodtetett kozossegi terek kozmuvelodesi celu kihasznalasanak 

koordinalasa;
- udiiltetesi programok szervezesenek es lebonyolitasanak iranyitasa;
- a kaptalanfuredi es magyarkuti telephelyek hasznalataval kapcsolatos szakmai 

iranyvonal meghatarozasa es szakmai kepviselete;
- a szakmai strategiai koncepcio elkeszitese es kapcsolattartas a keriileti oktatasi, 

kozmuvelodesi intezmenyekkel;
- kapcsolattartas a nem onkormanyzati fenntartasu keriileti kozmuvelodesi 

intezmenyekkel, kulturalis es civil szervezetekkel, alapitvanyokkal, muveszeti 
csoportokkal;

- a keriileti kulturalis programok, kozmuvelodesi lehetosegek felmerese, reszvetel a 
kulturalis, kozmuvelodesi tervek, koncepciok elkesziteseben;
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- a tamogatasok, palyazatok felkutatasa, a lehetseges tamogatasok elnyereseben valo 
aktiv kozremukodes;

- palyazati es projektmenedzsment es projektadminisztracios feladatok elvegzesenek 
iranyitasa;

- kozremukodes a Tarsasag iizleti terveinek, koltsegvetesenek osszeallitasaban;
- szakmai beszamolo keszitese.

3.I.3.I.5. Jozsefvaros Ujsag foszerkesztoje

A foszerkeszto feladatkorbe tartozo lenyeges tevekenysegek

- iranyitja a Jozsefvaros Ujsag kiadvannyal es a  honlappal 
kapcsolatos munkakat;

jozsefvarosujsag.hu

- meghatarozza a szerkesztoseg munkarendjet;
- osszeallitja es szerkeszti a szerkesztok es mas munkatarsak munkajat, cikkeiket 

lektoralja, es az uj sagban es a honlapon megj elend fotdk, videok kivalasztasat segiti;
- gondoskodik az ujsag, a Jozsefvaros honlap szmvonalas mukodeserol, a hiteles, 

pontos es gyors tajekoztatasrol;
- szemelyesen reszt vesz a laptervezd megbeszeleseken, a temak kijeloleseben, es az 

egyeb, a Kiado, vagy az Alapito altal sziiksegesnek tartott megbeszeleseken;
- kapcsolatot tart a Jozsefvaros ujsag felelds kiadojaval, az onkormanyzat vezetd 

tisztsegviseloivel;
- koordinalja a nyomdaval, a kulso munkatarsakkal, teijesztokkel valo 

egyuttmukodest;
- betartja es betartatja a sajtotbrveny es az ujsagiroi szakmai, etikai elveket, 

iranyadonak tartja a sajto- es mediatorveny jogszabalyait;
- folyamatos elemzo munkat vegez, melynek alapjan valtoztatast kezdemenyez a 

szerkesztoseget erinto feladatok vonatkozasaban a hatekonyabb, eredmenyesebb, 
gazdasagosabb, racionalisabb feladatellatas erdekeben;

- kozremukodik a Tarsasag iizleti terveinek, koltsegvetesenek osszeallitasaban;
- szakmai beszamoldt keszit.

3.1.3.1.6. Muzeum igazgato

A muzeum igazgatdi feladatkorbe tartozo lenyeges tevekenysegek

- a Muzeum vezetojekent elkesziti es felugyeli a Muzeum muzealis-kulturalis 
programtervet, kbltsegveteset, kommunikacios es szakmai strategiajat es 
gondoskodik ezek megvaldsitasarol;

- elkesziti es felugyeli a Muzeum eves munkatervet (szakmai rendezvenytervet), 
penziigyi es iizleti tervet es gondoskodik ezek megvaldsitasarol;

- gondoskodik a Muzeum mukodesehez szukseges egyeb szabalyzatok elkesziteserol, 
azok betartasarol, illetve betartatasarol;

- szervezi es iranyitja a Muzeum teljes korii kozmuvelodesi tevekenyseget es ellatja 
mindazon adminisztrativ jellegu feladatokat, amelyek a szakmai tevekenyseg 
eredmenyesseget szolgaljak;

21

jozsefvarosujsag.hu


- tervezi, elemzi, szervezi, ellendrzi a Muzeum kapcsolatat az orszagos, fovarosi, 
keruleti es szakmai es tarsszakmai, valamint civil szervezetekkel, hatdsagi 
jogkoroket gyakorlo intezmenyekkel, miniszteriumokkal valo kapcsolatat, 
kamarakkal;

- a kozmuvelddesi es rendezvenyszervezesi feladatok ellatasa kapcsan egyuttmiikodik 
a Tarsasag tobbi szervezeti egysegeinek vezetdivel;

- folyamatosan kapcsolatot tart az Alapitoval es a Polgarmesteri Hivatal szervezeti 
egysegeivel, az onkormanyzati tarsasagok, intezmenyek vezetdivel, a keriilet 
eleteben meghatarozd intezmenyekkel, szervezetekkel;

- elkesziti a Muzeum eves es periodikus szakmai beszamolo jelenteseit, valamint 
egyiittmukbdik a gazdasagi vezetovel a penziigyi beszamolok elkesziteseben;

- megallapitja a Muzeum munkarendjet, ugyvitelet, alkalmazottainak munkakdri 
feladatait, valamint tamogatast nyujt az alarendelt alkalmazottak testi es mentalis 
joleteert;

- felelds a Muzeum honlapjanak tartalommal valo feltoltesenek koordinalasaert;
- egyeztet a Muzeum teremberleti felhasznalasarol, a hazban levo programok 

meneterol, beosztasarol;
- kozremukodik a Tarsasag uzleti terveinek, koltsegvetesenek osszeallitasaban; 

szakmai beszamoldt keszit.

3.13.2. A Tarsasag vezeto aliasu munkavallaloira vonatkozd jogszabdly

A vezeto allasu munkavallaldkra a 2012. evi I. torveny masodik resz XV. Fejezet 91. 
alcimenek vonatkozo rendelkezesei az iranyaddak.

3.1.4. A tarsasag vezeto allasu es vezeto beosztasu munkavallaloira (tovabbiakban: 
vezetok) vonatkozd altalanos rendelkezesek

3.1.4.1. A vezetok altalanos jogai

- A feladat- es hataskdrukbe tartozo, illetoleg munkajukat erinto tarsasagi dontesek 
megfeleld iddben valo megismerese, az azokkal kapcsolatos eldzetes velemeny 
kinyilvanitasa.

- A munkavegzesukhoz sziikseges informacidk megismerese, a hataskoriiket 
meghaladd targyi es szemelyi feltetelek biztositasanak igenylese.

- A felettes szerv utasitasa alapjan meghatarozott keretek kozott a kepviseleti es 
alairasi jogkor gyakorlasa.

- Az altaluk iranyitott szervezeti egyseg erdekeinek kepviselete.
- A beosztott munkavallalok magasabb szintu dontest igenylb kerelmeinek 

velemenyezese.
- A hataskdrukbe tartozo feladatok vegrehajtasi mddjanak, modszereinek kialakitasa, 

ellenorzese, az eszlelt hianyossagok megszuntetese.
- A rajuk atruhazott jogkorben egyes meghatarozott munkaltatoi jogok gyakorlasa.

22



3 .L4.2. A vezetok fb'bb feladatai

- Az altaluk vezetett szervezeti egyseg kepviselete.
- A Tarsasag Vezerigazgatdja altal meghatarozott celkituzesek, tervek es strategiai 

dontesek vegrehajtasa, vegrehajtatasa az iranyitasuk ala tartozd szervezeti egysegek 
vonatkozasaban.

~ A szervezeti egyseg tevekenysegevel kapcsolatos celkituzb, koncepcidalkotd, 
tervezesi, szervezesi, iranyitasi, ellenorzesi es ertekelesi feladatainak ellatasa.

- Az operativ feladatok megfogalmazasa, rendszerezese es kiadasa a szervezeti egyseg 
es az alarendelt szervezeti egysegek reszere.

- A szervezeti egyseg anyagi- es munkaerbforrasaival valo gazdalkodas.
- A szervezeti egyseg munkavallaloi munkakdreinek meghatarozasa.
- A vegrehajtassal kapcsolatos munkamegosztas kialakitasa, az egyes reszfeladatok 

osszehangolasa.
- A mukodes hianyossagainak feltarasa, a munkamodszerek javitasa.
- A beosztottak munkajanak ertekelese.
- Sajat kepzettsegenek, vezetesi modszereinek fejlesztese.
- A tudomasukra jutott uzleti es egyeb tarsasagi titok megbrzese.

3 .1.4.3. A vezetok felelossege

A vezetok felelosek:

- A szervezet es a szervezeti egyseg feladatait, mukodeset szabalyozo eloirasok 
betartasaert, betartatasaert;

- A munkafegyelem, a bizonylati fegyelem, a hataridok betartasaert;
- A munkafeladatok szakszeru ellatasaert, az adatszolgaltatasok valddisagaert, 

pontossagaert;
- A szakteriiletiikre vonatkozo jogszabalyok, belso szabalyzatok, utasitasok 

megismereseert, betartasaert, vegrehajtasaert;
- Az iranyitott szervezeti egyseg munkajanak eredmenyessegeert, a tevekenysegi 

korbe utalt feladatok szinvonalas es hatekony elvegzeseert;
- Az iranyitasuk ala tartozo szervezeti egysegek kozotti egyuttmukodes biztositasaert;
- A Tarsasag vagyonanak megorzeseben es gyarapitasaban valo hatekony 

kozremukodesert;
- Az iranyitasuk ala tartozo munkavallaldk szakmai fejlodeseert.

A Tarsasag vezetb allasu munkavallaloi az Mt. es a Ptk. szerint felelosek a Tarsasag 
eredmenyes mukodese erdekeben reszukre meghatarozott feladatok elvegzeseert, 
intezkedeseikert, utasitasaikert, a nyilvantartasok, adatszolgaltatasok, jelentesek tartalmi 
helyessegeert, a torvenyesseg biztositasaert es betartasaert, az eloirt eilendrzesek 
vegrehajtasaert, a feladat- es hataskoriikbe tartozo tevekenysegek megteteleert vagy 
elmulasztasaert.

A feleldsseg tartalmat, merteket az Mt. es a Ptk. szabalyozza.

A vezetok felelossege nem csokkenti a beosztott munkavallaldk munkakori leirasaban 
meghatarozott szemelyes feleldsseget.
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A Tarsasag vezetd allasu munkavallaloi a 2007. evi CLIL torveny 3. § (3) bekezdesenek e) 
pontja ertelmeben ketevente kotelesek vagyonnyilatkozatot tenni. A vagyonnyilatkozatok 
orzese a 2007. evi CLIL torveny 7. §-a alapjan tortenik.

3.1.5. A Tarsasag vezetok ala beosztott munkavallaloinak altalanos jogai es kbtelessegei

A Tarsasag beosztott munkavallaldjanak elidegenithetetlen es allandoan ervenyes joga, hogy:

- megismerje a Tarsasag terveit, celkituzeseit, reszt vehessen ezek kialakitasaban es 
megtehesse munkajaval osszefuggo javaslatait;

- a vegzett munkajaert megkapja azt a bert, keresetet, jutalmat, juttatast, kedvezmenyt, 
amely az Mt., a munkaszerzodes, valamint a Tarsasag belso szabalyai alapjan jar;

- biztositva legyenek szamara a biztonsagos munkavegzes feltetelei, eszkozei, 
informacidi, iranymutatasai;

- tajekoztatast kapjon, velemenyt nyilvanitson a szemelyi nyilvantartasban a 
munkaminosites anyagaiban ra vonatkozd adatokrol;

- a torvenyekben meghatarozott adatszolgaltatasi kotelezettsegen tul csak kozvetlen 
hozzajarulasaval adhatok ki szemelyi es jovedelmi adatai harmadik szemely reszere;

- a munkavegzes hatekonysaganak novelesere, a munkakdrulmenyek javitasara, a 
tarsasagi vagyon vedelmere vonatkozd javaslatok eldterjesztese;

- a Tarsasag erdekeinek megfelelo szakmai tovabbkepzes igenylese.

A beosztott munkavallaldk kotelesek'.

- a Tarsasag celkituzeseinek maradektalan es eredmenyes teljesiteset eidsegiteni, a 
jogszabalyokban, belso szabalyzatokban es utasitasokban eloirt feladatokat eloirt 
hatariddben, megfelelo minosegben vegrehajtani, azok vegrehajtasat eidsegiteni es 
ellenorizni;

- a kapott utasitasokat kesedelem nelkul vegrehajtani akkor is, ha annak targyaban 
kulon vegrehajtasi utasitas nem keriilt kiadasra;

- a munkarendet, a bizonylati- es iratkezelesi fegyelmet betartani;
- munkateruleten a tdrvenyesseget betartani;
- a munkakorevel jard ellenorzesi feladatokat folyamatosan es kbvetkezetesen ellatni;
- a Tarsasag vagyonanak es eszkozeinek megovasat elomozditani;
- baleset vagy anyagi kar megelozese (megszuntetese) erdekeben intezkedni, illetoleg 

az illetekesek figyelmet erre felhivni;
- munkahelyen az eloirt idopontban munkara kepes allapotban megjelenni;
- munkaidejet a kovetelmenyeknek megfelelo, hatekony munkavegzessel eltolteni;
- a munkahelyi felettese altal kiadott munkat a jogszabalyoknak es utasitasoknak 

megfeleloen, hataridore elvegezni es tevekenysegerol felettesenek beszamolni;
- a Tarsasag ugyfeleivel es munkatarsaival szemben udvarias, eldzekeny es figyehnes 

magatartast tanusitani, dltdzkddesben es viselkedesben a Tarsasag 
kbvetelmenyeinek megfelelni;

- az eloirt szakmai oktatasokon, tovabbkepzeseken rendszeresen reszt venni, a 
munkaja ellatasahoz sziikseges es eloirt kepesitest megszerezni;

- a rendelkezesere bocsatott munkaeszkozoket, felszereleseket gondosan megorizni, 
takarekosan kezelni;
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- a Tarsasag tulajdonat kepezo eszkozoket es anyagokat csak a Tarsasag erdekeben 
felhasznalni, illetve hasznositani, a jogtalan hasznalattal a Tarsasagnak okozott kart 
a munkajog szabalyai szerint megteriteni;

- az uzleti es egyeb tarsasagi titoknak minosuld adatokat, informacidkat megorizni;
- a munkavegzes soran eszlelt hianyossagokat feltami.

3.2. A munkaltatoi jogok gyakorlasa

A munkaltatoi jogokat - a Tarsasag munkavallaldinak felvetelet, kinevezeset, 
bermegallapitasat, mindsiteset, athelyezeset, felelossegre vonasat es a hatalyos jogszabalyok 
szerinti minden egyeb munkaltatoi jogot - a Tarsasag munkavallaldi felett (ideertve a 3.1.4.2. 
alpontban megjelolt vezeto beosztasu munkavallaldkat is) a Vezerigazgatd gyakorolja.

A Vezerigazgatd az altala sztiksegesnek tartott mertekben a munkaltatoi jogok gyakorlasat az 
egyes szakteriiletek igazgatdira atruhazhatja, kiilon utasitasban szabalyozottak szerint. Nem 
ruhazhato at a munkavallalok felvetelenek, kinevezesenek, a kinevezes visszavonasanak, 
munkaviszonya megszuntetesenek, munkabere es premizalasa megallapitasanak, felelossegre 
vonasanak joga, ezen kerdesekben azonban, a Vezerigazgatd szamara javasolt kikemi az 
erintett munkavallalo kozvetlen felettesenek elozetes velemenyet.

A Vezerigazgatd feletti munkaltatoi jogokat az Alapszabaly szerint a megvalasztas, kinevezes, 
visszahivas, dijazas es egyeb juttatasok, valamint az osszeferhetetlenseg megallapitasa 
tekinteteben az Alapitd kepviselo-testulete, tovabba az egyeb munkaltatoi jogok tekinteteben 
a Budapest Fovaros VIII. Keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat polgarmestere kozvetleniil es 
onalloan gyakorolja.

3.3. Az uzleti titok megorzese

A munkavallalo nem kdzdlhet harmadik szemellyel olyan adatot, amely munkakore 
betoltesevel bsszefuggesben jutott tudomasara es amelynek kozlese a Tarsasagra nezve 
hatranyos kovetkezmenyekkel jama.

Vzleti titoknak minosiil a Tdrsasdgndl killonosen:

- az uzleti partnerektol kapott, illetve nekik adott engedmenyek merteke;
- a Tarsasag szakmai tevekenysegeinek egyedi nyereseg- es koltsegadatai;
- tavlati fejlesztesi koncepciok es fejlesztesi tervek, valamint a jovahagyott tervek 

szamitasi anyaga;
- eves operativ tervek, tovabba azok vegrehajtasarol es gazdasagi eredmenyeirol 

keszitett beszamoldk olyan reszletei, amelyeket nem kotelezo nyilvanossa tenni;
- uzletpolitikai tervek, hatarozatok;
- ellenorzesek es vizsgalatok soran felmerult bizalmas jellegu anyagok;
- munkavallalokkal szembeni eljarasok adatai a hatarozat jogerore emelkedeseig;
- kozbeszerzesi-, es palyazati dokumentumok;
- esetenkent uzleti titoknak minositett adatok.
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Az uzleti titok megsertese a munkaviszony sulyos megsertesenek mindsul. ami azonnali 
hatalyu felmondas alapjaul szolgal.

A Tarsasag valamennyi munkavallaloja koteles a tudomasara jutott uzleti titkot addig 
megdrizni, amig a megorzes aldl az illetekes felettestol felmentest nem kap. A munkaviszony 
megszunese az uzleti titok megorzesenek kotelezettsege aldl nem mentesit.

3.4. Nyilatkozatteteli jogosultsag

A mediumok (pl.: televizid, a radio es az irott sajto) kepviseloinek adott mindennemu 
felvilagosftas nyilatkozatnak mindsul.

A Tarsasag egeszet erinto kerdesekben a tajekoztatasra jogosult a Vezerigazgato vagy elozetes 
felhatalmazasa alapjan mas munkatarsak.

A nyilatkozatok megtetelekor minden esetben tekintettel kell lenni az uzleti titok megtartasara 
vonatkozd rendelkezesekre, valamint a Tarsasag jd hirere es torvenyes erdekeire.

3.5. A Tarsasag altal megkotendo szerzodesek es az ahhoz kapcsolodo 
alairasi jogosultsagok

A Tarsasag valamennyi szerzodesenek, banki ugyletenek, egyoldalu kotelezettseg- 
vallalasanak, egyeb jogugyletenek megkotese a Vezerigazgato hataskorebe tartozik. A 
Tarsasag munkavallaloi barmely szerzodes megkotesere csak abban az esetben valnak 
jogosultta, ha a Vezerigazgato erre kiilon irasbeli meghatalmazast adott.

3.6. A bankszamla feletti rendelkezesi jog es a hazi penztar

A Tarsasag bankszamlaja felett jogszabalyban, alapszabalyban es kiilon szabalyzatban 
meghatarozott munkavallalok rendelkeznek.

A Tarsasag szamlavezeto bankjanal vezetett folyoszamla feletti rendelkezesi joggal a 
Vezerigazgato ruhazhat fel egyes munkavallaldkat.

A hazi penztarbol torteno kifizetesek utalvanyozasanak rendjet kiilon utasitasban kell 
szabalyozni.

Sajat maga reszere a Tarsasag egyetlen munkavallaloja sem jogosult utalvanyozasra.
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IV. A koordinacio eszkozei

4.1. Alapitoi hatarozatok

Az Alapszabaly hatarozza meg azokat a kerdeskoroket, amelyekben kizarolag az Alapito 
jogosult dontest hozni.

Az Alapito hatarozattal dont tovabba minden olyan kerdesben, amely egyebkent a vezeto 
tisztsegviseld (Vezerigazgato) hataskorebe tartozna, de az Alapito az Alapszabaly 
felhatalmazasa alapjan a hataskort a vezeto tisztsegviselotol elvonta. Az Alapito a 
Vezerigazgato reszere irasban utasitast adhat. Ezekben az esetekben az Alapito hatarozata 
mentesiti a Vezerigazgatot a Ptk.-ban meghatarozott felelosseg alol.

Az Alapito hatarozata a Vezerigazgatora, illetoleg a Tarsasag munkaszervezetere egyarant 
kotelezd ervenyu.

4.2. Vezerigazgatoi utasitas

A Tarsasag egeszenek mukodeset erinto tigyek szabalyozasara - altalaban egyszerubb 
folyamatok ugyrendjere, ismetlodo folyamatok meghatarozasara - Vezerigazgatoi utasitas 
keriil kiadasra. Kiadasat a Vezerigazgato rendeli el.

Az utasitast az erre a feladatra felkert dolgozo kesziti el, a Vezerigazgato altal meghatarozott 
szemelyek bevonasaval es az illetekesekkel torteno egyeztetessel.

Az utasitasban meghatarozott egysegek dolgozoi - kulon intezkedes nelkul kotelesek 
vegrehajtani.

A Vezerigazgatoi utasitasokat - evenkenti sorszamozassal ellatva - a Titkarsag kijelolt 
munkatarsa tartja nyilvan. Gondoskodik kozreadasukrol, felulvizsgalatukrol, 
karbantartasukrol es sziikseg eseten, ervenytelenitesukrol.

4.3. A vezetes es iranyitas eszkozei, modszerei

4.3.1. Belso utasitasi es szabalyozasi rendszer

A Tarsasag vezeteset, iranyitasat belso utasitasi es szabalyozasi rendszer tamogatja a jelen 
Szervezeti es Mukodesi Szabalyzat eloirasainak megfelelden.

Ezek alapvetoen a kovetkezok:

- Szervezeti es Mukodesi Szabalyzat
- Etikai szabalyzat
- Javadalmazasi szabalyzat
- Az alairasi jogkor, utalvanyozasi jogkor, teljesitesi igazolasi jogkor, valamint a 

nevbeiyegzd hasznalat szabalyozasi rendjenek szabalyzata
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- Penz- es ertekkezelesi szabalyzat
- Adatkezelesi szabalyzat
- Adatvedelmi incidenskezelesi szabalyzat
- Kozzeteteli szabalyzat
- Kockazatkezelesi szabalyzat
- Szervezeti integritast serto esemenyek bejelentesere vonatkozo eljarasrend
- Ellendrzesi nyomvonal szabalyzat
- Leltarozasi es selejtezesi szabalyzat
- Iratkezelesi szabalyzat
- Szamviteli politika
- Beszerzesi szabalyzat
- Belso ellendrzesi szabalyzat
- Tuzvedelmi szabalyzat
- Munkavedelmi szabalyzat

4.3.1.1. Utasitasok

Az operativ feladatok, dontesek vegrehajtasanak osszehangolasara, a Tarsasag egeszere vagy 
meghatarozott szervezeti egysegekre a Vezerigazgato belso utasitasokat adhat ki.

A belso utasitas nem lehet ellentetes a hatalyban levo jogszabalyokkal.

A belso utasitasok nyilvantartasarol a Vezerigazgato utasitasa eseten a Titkarsag koteles 
gondoskodni.

4.3.1.2. Szabalyzatok

4.3.1.2.1. A szabalyzatok kidolgozdsa es jovdhagydsa

A Tarsasag szabalyozasi rendszere kidolgozasanak iranyitasaert, koordinalasaert, a 
szabalyzatok kiadasaert es annak az erintett munkavallalok tudomasara hozasaert a 
Vezerigazgato felelds.

A kidolgozas soran fel kell hasznalni a szabalyzat targyahoz kapcsolodo jogszabalyokat, 
elofrasokat, a szakirodalmat, illetoleg hasznositani kell a hasonld tevekenyseget folytato mas 
tarsasagok tapasztalatait.

A szabalyzat tervezetet menet kozben egyeztetni kell az erintett vezetokkel es 
munkavallalokkal, jogos es indokolt eszreveteleik figyelembevetelevel.

A szabalyzatot a Vezerigazgato hagyja jdva es iija ala.

A szabalyzatok eloirasait valamennyi munkavallalo koteles betartani es munkajat annak 
megfeleloen vegezni.
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43.1.2.2. A szabdlyzatok kezelese es nyilvdntartdsa

A szabalyzatok kezeleset, nyilvantartasat a Vezerigazgato altal kijelolt munkavallalo vegzi, 
aki ennek kereteben koteles a szabalyzatokrol folyamatos es naprakesz nyilvantartast vezetni, 
illetoleg az idokozben hatalyon kivul helyezett szabalyzatokat a datum feltuntetesevel jol 
lathatoan megjelolni.

43.1.23. A szabdlyzatok karbantartdsa

A szabalyzatokon az iddkdzbeni valtozasokat keresztul kell vezetni, figyelemmel az alapul 
vett jogszabaly esetleges modositasaira is. Az igy elkeszult modositasok megismereset 
valamennyi munkavallalo reszere lehetove kell tenni. A szabalyzatok mddositasaert az adott 
szabalyzatert felelds munkavallalo, annak megkuldeseert a szabalyzatokat nyilvantarto 
munkavallalo felel.

43.1.2.4. A szabdlyozds eredmenyessegenek ellenorzese

Uj szervezesi intezkedest tartalmazo szabalyzat vegrehajtasat a hatalybalepest koveto 6 honap 
elteltevel ellendrizni kell, amelyrbl a szabalyzat elkesziteseert felelbs munkavallalo koteles a 
Vezerigazgato reszere irasbeli tajekoztatast adni.

A megallapitott hianyossagok megszunteteserol a Vezerigazgatonak a munkaszervezet utjan 
intezkednie kell.

4.3.2. A munkakdri leiras

A Tarsasag valamennyi alkalmazottja alapvetd feladatainak felsorolasat a belso utasitasi es 
szabalyozasi rendszer mellett az alkalmazott munkakdri leirasa tartalmazza.

A munkakdri leiras meghatarozasa es elkeszitese a munkavallalo kozvetlen felettesenek 
kotelezettsege, amely soran a kozvetlen felettesnek egyeztetnie kell sajat felettesevel is. A 
munkakdri leiras a belso utasitasi es szabalyozasi rendszer rendelkezeseivel ellentetben nem 
allhat. A munkakdri leirast a kozvetlen felettesnek evente felul kell vizsgalnia es szukseg 
eseten kotelessege azt megfeleld modon modositani.

A munkakdri leirasnak a munkavallalora kotelezb ervenyu Szervezeti es Mukodesi 
Szabalyzatban mar rendezett szabalyok kivetelevel tartalmaznia kell a kovetkezoket:

- munkavallalo neve,
- munkakor es beosztas,
- munkavegzes helye,
- kozvetlen felettes vezetb megjelolese,
- kozvetlen alarendeltek megjelolese,
- feladat- es hataskdr teteles felsorolasa,
- felelbsseg meghatarozasa,
- tajekoztatasi es ellendrzesi kotelezettseg felsorolasa,



- helyettesitessel osszefuggo szabalyok meghatarozasa,
- a munkakor betoltesevel kapcsolatos kovetelmenyek leirasa,
- a munkakori leiras hatalyba lepesenek meghatarozasa,
- a felettes vezeto es a munkavallalo alairasa.

43,2,1, A munkakorok dtaddsa

A munkavallalok munkakoret - amennyiben szemelyukben valtozas tbrtenik - jegyzokonyv 
felvetele mellett kell atadni, illetve atvenni.

A munkakor atadas-atvetelenel a kozvetlen felettesnek jelen kell lenni. Az atadas-atvetelrol 
keszitett jegyzokonyvnek a kovetkezoket kell tartalmaznia:

- a munkakor atadasanak okat;
- a szervezeti egyseg es a munkakor megnevezeset;
- az atadas-atvetel megkezdesenek es befejezesenek idopontjat, az abban resztvevo 

szemelyeket;
- az atadott munkakorrel kapcsolatos altalanos jellegu tajekoztatast, a jellemzo adatokat;
- az atadott folyamatban levo konkret tigyeket, az azokban teendo intezkedeseket, 

megjegyzeseket;
- az atado nyilatkozatat, amely szerint a munkakorrel kapcsolatosan minden lenyeges 

iigyben es kerdesben tajekoztatast nyujtott;
- az atadas targyat kepezo okmanyok, utasitasok, munkaeszkozok felsorolasat;
- az anyagi felelosseggel jaro munkakorok atadasakor csatolni kell a leltarrol keszitett 

jegyzokonyvet, valamint a munkakort atvevo dolgozd anyagi feleldssege 
tudomasulvetelerol szdld nyilatkozatot;

- az atado, illetve az atvevo esetleges eszreveteleit;
- az atado, illetve az atvevo alairasat.

A felvett jegyzokonyv egy-egy peldanyat at kell adni:

- az atado szemely,
- az atvevo szemely,
— az atvevo kozvetlen felettese es

Az atadas-atveteli eljarast az alkalmazott munkaviszonyanak megsziinteteset vagy a 
munkakorvaltozast kovetoen legkesobb 30 napon beltil be kell fejezni. Ha a munkakor 
betoltesere uj alkalmazottat meg nem jeloltek ki, a munkakort a kozvetlen vezetonek kell 
atvennie.

4.3.3. Az anyagi erdekeltsegi rendszer

A Tarsasag alkalmazottainak a kiemelkedo munkavegzesert vagy a kituzott celfeladatok 
teljesiteseert a Tarsasag belso erdekeltsege alapjan jutalom fizethetd ki.
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4.3.4. A Tarsasagon beluli ellenorzes

4.3.4.I. Az ellenorzes celja

A Tarsasag operativ munkaszervezetevel szemben alapvetd tulajdonosi elvaras az, hogy a 
vonatkozo jogszabalyok es az ezeken alapulo belso szabalyok szerint mukodjon, esszeriien es 
celszenien gazdalkodjek, mukodese kbzben biztositsa a tarsasagi vagyon vedelmet. Ennek 
egyik legfontosabb eszkoze az ellenorzes, amelynek celja, hogy idejeben feltarhatdk legyenek 
a mukodesi zavarok es elkeriilhetok legyenek az olyan jelensegek, amelyek sertik a rendet, 
rontjak a gazdalkodas hatekonysagat vagy a tarsasagi vagyon serelmet okozzak.

4.3.4.2. Az ellenorzes rendszerenek formal

- konyvvizsgaloi ellenorzes,
- feliigyelobizottsagi ellenorzes,
- a vezetoi ellenorzes,
- munkafolyamatba epitett ellenorzes,
- belso ellenorzes.

4.3.5. Uzleti tervek

A belso iranyitas egyik alapvetd funkcioja es eszkoze a tervezes. A tervek valamennyi 
munkavallalo ele celokat allitanak, feladatokat hataroznak meg, valamint meghatarozzak az 
egyes tevekenysegek tartalmat.

Az eves tervek vonatkozasaban az alapinformaciok koret a tobb eves idoszakra meghatarozott 
tarsasagi, gazdasagi celok megvalositasabol a vonatkozo gazdalkodasi evre ervenyes fobb 
iranyelvek es feladatok kepezik. Az eves tervek tartalmazzak az iizletpolitika aktualis 
elvarasait. Mind az eves, mind a hosszabb idotartamu tervek elkeszfteset az erdekeltek 
kozremukddesevel kell biztositani.

Az uzleti tervek valamennyi szervezeti egysegre es munkavallaldra kotelezo ervenyuek, azok 
vegrehajtasa valamennyi alkalmazott kotelezettsege.

V. Hatalybalepes, rendelkezes

5.1. Hatalybalepes

Jelen Szabalyzatot az Vezerigazgato a .. ./2022. (.... ) szamu Vezerigazgatoi utasitasaval kihirdette. A
Szabalyzatot az Alapito ...J'lftl'L (..... ) szamu hatarozataval hagyta jova.

A hatalybalepes idopontja: 2022. januar 21.
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5.2. Rendelkezes

Jelen Szabalyzat jovahagyasaval egyidejuleg hatalyat veszi a 2015. augusztus 1. napjan kelt, tobbszor 
modositott, es a modositasokkal egyseges szerkezetbe foglalt Szervezeti es Mukodesi Szabalyzat es 
aimak valamennyi modositasa.

Budapest, 2022. januar 21.

Ivanyos Janos 
vezerigazgato

Melleklet:
SZMSZ szervezeti abra
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BUDAPEST FOVAROS VIII. KERULET jdZSEFVAROSI ONKORMANYZAT

pik6 andrAs
P OI G A a M £ S 11 K

Ip.teoai. (11.26.) szamu hatarozat

Jozsefvaros Kozossegeidrt Nonprofit Zrt. irdnyitdsi strukturAjArol As kbzfeladat ellatAsArdl 
figyelemmel a 2020. Avben lefolytatott bels6 ellendrzdse meg^UapiUsaira

POLGARMESTERIDONTES

A veszdlyhelyzet kihirdetesdrol ds a veszelyhelyzeti intdzkedesek hatalybalepdsdrol szdlo 
27/2021. (1.29.) szamu konnanyrendelet 1. § drtelmeben a Kormany az diet- ds 
vagyonbiztonsAgot veszdlyezteto tdmeges megbetegedest okozd SARS-CoV-2 koronavirus 
vilAgjArvany (a tovabbiakban: koronavirus vilAgjarvAny) kdvetkezmdnyeinek elhAritAsa, a 
magyar AllampolgArok egdszsdgdnek ds dletdnek megovAsa drdekdben Magyarorszag egdsz 
teriiletere veszelyhelyzetet hirdetett ki.

A Kdpviseld-testiilet hataskdre a MagyarorszAg helyi onkonnanyzatairdl szdlo 2011. dvi 
Clx>0CIX. tdrvdny 41.§ (3) bekezdesdn alapul.

A katasztrdfavddelemrol ds a hozza kapcsolodd egyes torvdnyek modositAsArdl szolo 2011. dvi 
CXXVIII. torvdny 46. § (4) bekezdesenek felhatalmazasa alapjan veszdlyhelyzetben a telepuldsi 
onkormAnyzat kdpviseld-testiiletdnek feladat- ds hatAskoret a polgarmester gyakorolja.

E rendelkezdsek alapjan a JdzsefvArosi OnkormAnyzat Kepviselo-testiiletdnek feladat- es 
hatAskoret gyakorolva Pikd AndrAs polgAnnester az alabbi donteseket hozom:

1. 2021. marcius 1. napjAtol a Jozsefvaros Kdzossdgeiert Nonprofit Zrt-nel ugyvezeteskdnt 
igazgatosag nem miikodik, az igazgatosag jogait vezdrigazgatd gyakorolja.

2. Az igazgatdsAg tagjait - Csfike Terdzia Zita, dr. Gdz Gabriella, Molname Kdvari Gydrgyi 
tagokat-2021. marcius 1-vel visszahivja.

3. 2021. marcius 1. napjdtdl hatdrozatlan idore a vezerigazgatoi feladatok ellatasaval 
megbfzom dr. Gdz GabriellAt. A vezdrigazgatd a tArsasag Ugyvezetdsdt munkaviszonyban 
latja el.

Munkaberet 1 234 981 Ft/hd osszegben, egyeb juttataskent koltsdgteriteset 179 491 Ft/hd 
ds cafetdriajat brutto 29 156 Ft/hd osszegben Allapitom meg.

4. Elfogadom a JozsefvAros Kozossdgeiert Nonprofit Zrt. AlapszabalyAt az eloterjesztds 1. 
szamu melldklete szerinti tartalommal.

5. Felkdrem a vezdrigazgatot, hogy az uj iranyitAsi strukturAbdl eredd jogharmonizacio 
megteremtdse drdekdben teijessze eld a Jozsefvaros Kozossdgeiert Nonprofit Zrt. 
szervezeti ds miikddesi szabAlyzatAt es a javadalmazasi szabalyzatat.

1082 Budapest. Baross u. 63-67. • Teiefon: 06 I 459 21 (X) • E-mail: polgarmester^ozsefvaros. hu * www.jozsefvarcs. hu
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BUDAPEST F<5VAROS VIII. KERULET IQZSEFVAROSI ONKORMANYZAT

P1KO ANDRAS 
POLGAR MESTER

6. Felkerem a vezerigazgatdt, hogy a Jdzsefvaros Kozossdgei&t Nonprofit Zrt.-vel kotott 
kozszolgaltatasi szerzodest a jegyzb bevonasaval vizsgalja feliil es tegessze elo 
modositasra akkent, hogy a kdzszolgaltatas biztositasara kozszolgaltatasi keretszerzodds 
keruljon megkotesre, es a mukodeshez sziikseges anyagi igenyeket, es az Onkormanyzat 
teherbird kepesseget figyelembe veve minden evben finanszirozdsi szerzodesben 
keruljenek meghatarozasra az aktualisan elvart feladatok es az azok megvaldsitasahoz 
szukshges dijazas.
A kozszolgaltatasi szerzoddsben szabalyozni kell a beszamold ds Uzleti terv formai es 
tartalmi kovetelmenyeit is.

Felelos: Polgarmester
Hatarido: 1-3. pont eseteben 2021. marcius 1,, 5. pout eseteben 2021. marcius 31., 6. pont 
eseteben 2021. aprilis 30.

A dontes vegrehajMs^t vdgzo szervezeti egysdg: 1-5. pont esetdben Jozsefvaros Kozossegeiert 
Nonprofit Zrt., Gazdalkodasi Ugyosztaly, 6. pont eseteben Polgarmesteri Kabinet, Gazdalkodasi 
Ugyosztdly, Gazdasagi Vezetb.

Budapest, 2021. februar 26.

Pik6 Andras ' 
polgarmester

1082 Budapest. Baross u. 63-67. ♦ Telefon: 06 I 459 2100 • E-mail: polgarmester@jozsefvaros. hu ’ www.jozsefvaros. hu
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A. ^1.

AZ EGYSZEMELYES ZARTKOrOEN MUK0DO NONPROFIT RESZV&NYTARSASAG 
ALAPSZABALYA

Alapszabaly

Alulirott reszvenyes a Polgari Tbrvenykbnyvrbl szold 2013. dvi V. tbrveny (a tovabbiakban: Ptk.) 
rendelkezesei, valamint az egyesu!6si jogrol. a kozhasznu jogallasr61. valamint a civil szervezetek 
mukodesererol szold 2011. evi CLXXV. tbrveny (a tovabbiakban Civil tv.) alapjan nem 
jbvedelemszerzesre iranyu!6 kozos gazdasagi tarsasag (a tovabbiakban tarsasag) alapszabalyat az 
alabbiakban Allapltom meg.

1. A UrsasAg cdgneve, szdkhelye, telepbelye (i), fidktelepe (i)

1.1. A tarsasag cegneve: Jdzsefvaros Kdzbssegeiert Nonprofit Zartkoruen Mukbdo
Rdszvenyt arsasag,
a tarsasag roviditett cegneve: Jozsefvaros Kbzdssegeidrt Nonprofit Zrt.
1.2. A tarsasag szekhelye: 1085 Budapest, Horanszky utca 13., amely egyben a kozponti iigyintezes 
helye is.
1.3. Atarsasag telephelyei ds fioktelepei:

1089 Budapest, Baross utca 118.
1081 Budapest, Homok u. 7.
1085 Budapest, J6zsef krt. 51-59.
1085 Budapest, Jozsef krt. 70. fdlemelet 3.
1085 Budapest, Jozsef krt. 70. fszt. 4.
1085 Budapest, Jozsef krt. 70. fszt. 5.
1085 Budapest, J6zsef krt. 68.
1087 Budapest, Magdolnau. 47.
8220 Balatonalm&di, Somfa u. 1.
2621 Veroce, Orgonas u. 7.
1084 Budapest, Maiyas ter 14.
1084 Budapest, MAtyas tdr!4. pince 2
1085 Budapest, Matyds t6r 15.
8220 Balatonalmadi, Siraly utca 8.

2. AtArsasAg r&zvenyese

Nev: Budapest, Vin. keriilet JozsefvArosi Onkormanyzat 
Cegjegyzekszam (nyilvantartasi szAm): 735715 
Szekhely: 1082 Budapest, Baross utca 63-67.
Kepviseletre jogosult neve: Piko AndrAs polgarmester

3. A tarsasAg jogallasa

3.1. A Tarsasag tevdkenyseget a Civil torveny szerinti kozhasznu nonprofit zartkdruen mukbdo 
reszvenytarsasagkent latja el. A Tarsasag nonprofit jelleggel mukddik.
3.2. A Tarsasdg nem folytat kozhasznu tevekenysbgkent olyan tevekenyseget, amely a Civil tv.
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rendelkezeseibe iitkozik.
3.3. A Tarsasag kozvetlen politikai tevekenyseget nem folytat, szervezete partoktol fiiggetlen 6s 
azoknak anyagi tamogatast nem nyujt.
3.4. A Tarsasag a gazdalkodasa soran elert eredmenyet nem osztja fel. azt a letesito okirataban 
meghatarozott kozhasznu tevekenysegre forditja.

3.5. A Tarsasag tevekenysegenek es gazd&lkodasanak legfontosabb adatait a Cegkbzlbnyben teszi 

kozze, tovabba a keriileti onkormanyzati uj sagban is nyilvanossagra hozza. A kozhasznu szervezet 

bdrmely cel szerinti juttatdsdt - a letesito okiratban meghatarozott szabdlyok szerint - 

palydzathoz kotheti. Ebben az esetben a palyazati felhfvas nem tartalmazhat olyan felteteleket, 

amelyekbol - az eset bsszes korulmdnyeinek merlegelesevel - megallapithato, hogy a 

pdlyazatnak eldre meghatarozott nyertese van (szinlelt pdlyazat). Szinlelt pdlydzat a c61 szerinti 

juttatds alapjaul nem szolgalhat.

3.6. A Tarsasag vallalja a Civil tv. szerinti kozhasznusdgi feltetelek teljesitdsdt. A kozhasznu 

szervezet, valamint kozhasznu szervezet jogi szemelyiseggel rendelkezd szervezeti egysege 

koteles a beszamolo jovahagydsdval egyidejuleg kdzhasznusagi mellekletet kesziteni, amelyet a 

beszamoloval azonos modon koteles jovahagyni, letetbe helyezni es kozzetenni.

4. ATarsasdg celja

a) a lakossdg szocidlis ellatasanak boviteset szolgalo tevekenysegek eilatasa,
b) segito halozatok mukodtetese
c) az dvodarol es az alapfoku nevelesrok oktatasr61 sz616 feladatok ellatdsa
d) a nemzeti es etnikai kisebbsegek jogai

a Magyarorszdg helyi onkomianyzatairol szold 2011. evi CLXXXIX. tv. 13. §~ban ds 23.§ (5) 
bekezdeseben meghatarozott feladatkbrokbol fakad6 egyes tarsadalmi kozos sziiksegletek kielegitesere, 
a Budapest Jdzsefvaros Onkormanyzatanak az e cdlbdl a jelen nonprofit tarsasaggal kotott 
megallapoddsban foglaltak teljesitdse.

5. A Tarsasag tevekenysegi korei:

ATdrsasdg tevdkenysegi korenek tagozddasa a Civil tv. 34. §(1) bekezdese alapjan:
kozhasznu tevekenysegek
TEAOR szerint megjelolt cel szerinti kozhasznu tevekenysegek
a kozhasznu tevekenysegekhez kapcsolod6 gazdasagi-vallalkoz&si tevekenysegek

5.1. A Tarsasag kozhasznu tevekenysegei:

kdzossdgi, tarsadalmi tevekenyseg
kulturdlis kepzds
egydb oktatasi tevekenyseg
szocialis tevekenyseg
oktatast kiegeszito tevekenyseg



egydb szocialis elldtAs 
vallalkozasfejlesztes

A Tarsasag e tevekenysegeket a Magyarorszag helyi onkormanyzatairol szdld 2011. dvi CLXXXIX. tv. 
13. §-ban es a 23.§4nak (5) bekezdeseben a 7. 11. 13. 17 es 19. pontjaiban foglaltak, a szocialis 
igazgatasrol es szocialis eildtasokrdl szdld 1993. evi. III. tv, a Kepviseld-testiilet es Szervei Szervezeti es 
Miikodesi Szabalyzatardl szdld 36/2014 (XI.06.) onkormanyzati rendelet 4. mehekleteben foglaltak, 
valamint az onkonnanyzat kozmuveldddsi feladatairdl szdld 81/2011. (XII.22.) onkormanyzati rendelet 
alapjan a kozfeladat ellatas erdekeben vegzi.

Ezen feladatok megvalositasara az Alapitoval kbzszolgaltatasi szerzodest kot.

A Tdrsasag kdzhasznu szolgaltatasaibdl barki reszesiilhet.

5.2. ATarsasag cdl szerinti kdzhasznu tevekenysegei:
Fotevekenyseg: 9499 M.n.s. egyeb kozossdgi, tarsadalmi tevekenyseg,

kdzhasznu tevekenysdg

Tevekenysdgi korok: 8552 Kulturalis kepzes
8559 M.n.s. egyeb oktatas
8899 M.n.s. egydb szocialis ellatas bentlakas ndlkiil

A Tarsasag e tevekenysegeket a szocialis ds gyermekjdleti szolg&taUsokhoz, mint kozfeladathoz 
kapcsoldddan vegzi (a szocialis igazgatAsrdl 6s szocialis ellatasokrol szdld 1993. III. tv.).

5.3.AT6rsasdg gazdasagi-vallalkozasi tevdkenysegei

4110’08 Epiiletepftesi projekt szervezese
4299 ’08 Egyeb m.n.s. dpitkezes
4311 ’08 Bontas
4312 ’08 Epitesi teriilet eldkdszitdse
4321 ’08 Villanyszereles
4339 ’08 Egyeb befejezd dpitds m.n.s.
4391 ’08 Tetdfedes, tetdszerkezet-dpites
4399 ’08 Egyeb specialis szakepites m.n.s.
4741 ’08 Szdmitdgep, periferia, szoftver kiskereskedelme
4742 ’08 Telekommunikacios termdk kiskereskedelme
4761 ’08 Konyv-kiskereskedelem
4762 ’08 Ujsdg-, papfrdru- kiskereskedelem
4764 ’08 Sportszer-kiskereskedelem
4765 ’08 Jatdk-kiskereskedelem
4778 ’08 Egydb m.n.s. Aru kiskereskedelme
4791 ’08 Csomagkiildo, intemetes kiskereskedelem
4799 ’08 Egyeb nem bolti, piaci kiskereskedelem
5520 ’08 Udiildsi, egyeb atmeneti szallashely-szolgaltat&s
5530 ’08 Kempingszolgaltatas
5590 ’08 Egydb szallashely-szolgaltatas
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5610’08 Ettermi, mozgdvendeglatas
5621 ’08 Rendezvenyi dtkeztetds
5629 ’08 Egydb vendegl&tas
5630 ’08 ItalszolgAltatas
5811 ’08 Konyvkiadas
5812’08 CimtArak, levelezojegyzekek kiadasa
5814 ’08 Folyoirat, idoszaki kiadvany kiadasa
5819 ’08 Egydb kiaddi tevekenysdg
5821 ’08 Szimitogepes jatek kiaddsa
5911 ’08 Film-, vided-, televizio musor-gyartas
5912’08 Film-, video gyartas, televizios musorfelvetel utdmunkalatai
5913 ’08 Film-, video es televizio program terjesztese
5914’08 Filmvetites
5920 =08 Hangfelvetel keszitese, kiadasa
6010’08 Radiomusor-szolgdltatas
6020 ’08 Televizio musor dsszeallitdsa, szolgaltatasa
6201 ’08 Szamitogepes programozas
6312’08 Vilaghald-portal szolgaltatas
6399 ’08 M.n.s. egydb informacios szolgaltatas
6820 ’08 Sajat tulajdonu, berelt ingatlan berbeadasa, iizemeltetese
6832 ’08 Ingatlankezeles
7021 ’08 PR, kommunikacid
7022 ’08 Uzletviteli, egyeb vezetesi tanacsadds
7111’08 Epiteszmemoki tevekenyseg
7112’08 Mdmoki tevekenyseg, muszaki tanacsadas
7311 ’08 Rekldmugynoki tevekenyseg
7312’08 Mddiareklam
7320 ’08 Piac-, kozvelemeny-kutatds
7490 ’08 M.n.s. egydb szakmai tudomanyos, muszaki tevekenyseg
7740 ’08 Immaterialis javak kolcsonzdse
7810’08 Munkakozvetites
7820 ’08 Munkaerd kdlcsonzes
7830’08 Egydb emberi erdforrAs-ellatast, - gazdalkodas
7990 ’08 Egydb foglalas
8110’08 Epitmdnyiizemeltetes
8130 ’08 Zoldterulet-kezeles
8211 ’08 Osszetett adminisztrativ szolgaltatds
8230 ’08 Konferencia- kereskedelmi bemutato szervezese
8291 ’08 KovetelesbehajUs
8299 ’08 M.n.s. egyeb kiegeszitd uzleti szolgaltatas
8532 ’08 Szakmai kozepfoku oktatas
8551 ’08 Sport, szabadidos kepzds
8560 ’08 Oktatast kiegeszito tevekenyseg
9001 ’08 E16ado-muvdszet
9002 ’08 Eloado-muvdszetet kiegeszito tevekenysdg
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9003 ’08 Alkotomuveszet
9004 ’08 Muvdszeti letesftmdnyek mukddtetdse
9101 ’08 Kdnyvtdri, leveltdri tevdkenyseg
9102 ’08 Muzeumi tevekenyseg
9103 ’08 Tortenelmi hely, epftmdny, egyeb latvanyossag miikodtetese
9311 ’08 Sportldtesitmdny mukodtetese
9312’08 Sportegyesuleti tevekenyseg
9319’08 Egydb sporttevdkenysdg
9329 ’08 M.n.s. egyeb szdrakoztatas, szabadidos tev6kenys£g

A Tarsasag gazdasagi-vallalkozasi tevekenys^get kiegeszito jelleggel, csak kozhasznu, vagy a Utesitd 
okiratban meghatarozott alapc^l szerinti tev^kenysegek elerese drdekeben, azok megvalositasat nem 
veszelyeztetve vdgez.

A Tarsasag befektetesi tevekenyseget nem vegez.
Az alapitd tudomasul veszi, hogy a Tarsasag az engedelyhez kotott tevekenysegeket csak a sziikseges 
engedely, illetve munkavallal6ja utjan biztosithato szakkepzettseg birtokdban folytathat. A vonatkozo 
engedely megszerzeset a Cegbirosagn&l is be kell jelenteni, annak kiadasat kdveto 30 napon belul.

6. A Tarsasag mukodesenek idotartama

A Tarsasag idotartama: hatirozatian.
A Tarsasag iizieti eve megegyezik a naptari 6wel.

7. A Tarsasag alaptokeje

7.1. A Tarsasag alaptokeje 5.000.000,- Ft, azaz otmillid forint, amely 5.000.000, - Ft azaz otmillid 
forint keszp^nzbdi dll, amely az alaptdke 100 szdzaleka.
Ebbol az alapitaskor befizetesre kerult 5.000.000,-Ft a Tarsasag penzfoigalmi szdmlajara, es, amely 100 
szdzaldka az dtvenni vdllalt reszvenyek nevertekenek.
Reszvenyek szama: a penzbeli hozzajarulas utdn: 100 db
7.2. A Tarsasag alaptbkeje 100 db 50.000 forint neverteku nevre sz61d torzsreszvenybol all.
7.3. A reszvenyek elodllitasanak modja: dematerializalt modon tdrtenik.
7.4. A reszvenyek kibocsatasi erteke megegyezik a reszvenyek nevertekevel.

8. Az alapi'tdi (reszvenyesi) hatarozat

A kdzgyules hataskoret az alapito gyakorolja. A kdzgyules hataskorebe tartozd kerdesekben az Alapftd 
vezetd szerve (az Onkormanyzat Kepviseld-testulete) irasban hataroz es a dontes az ugyvezetessel vald 
kozlessel valik hatalyossa. Az alapi'tdi tiles nyilvdnos, azon hallgatosagkent barki reszt vehet, amely 
nyilvanossag jogszabalyban meghatarozott esetekben korlatozhato.
Az alapito kizardlagos hataskorebe tartozik:

a) a mindenkori Szamviteli tv. szerinti beszamold es a kozhasznusagi melleklet 
j6v£hagyAsa. A Tdrsas&g eves beszamolojanak es kdzhasznus&gi mellekletdnek elfogadasarol az
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Alapito - a szamviteli tv-ben foglaltak betartasaval - kbteles gondoskodni. A szamvitelit tv. 
szerinti beszamolorol es az adozott eredmeny felhasznalasarol az alapitd legfdbb szerve csak a 
feliigyelb bizottsag irasbeli jelentesenek birtokaban hatarozhat.
b) potbefizetes elrendelese es visszatdritdse;
c) elbvasarlasi jog gyakorlasa a tarsasag Altai;
d) az elovasarlasra jogosult szemely kijelblese;
e) az igazgatosag tagjainak megvalasztasa, visszahfvasa es dijazasanak megallapitasa;
f) a feltigyelobizottsag tagjainak megvalasztasa, visszahfvasa es dijazasanak megallapitasa; 
iigyrendjdnek jovahagyasa
g) a kbnywizsgalo megvalasztasa, visszahfvasa, ds dijazasanak megallapitasa;
i) olyan szerzodes megkbtesenek jovahagyasa, amelyet a Tarsasag sajat tagjaval, 
ugyvezetdjdvel vagy azok kbzeli hozzatartozojaval, ill. elettarsaval kbt;

j) az igazgatosagi tagok a feliigyelobizottsagi tagok, ill. a kbnywizsgalo elleni kbveteldsek 
ervenyesitese;
k) a tarsasag beszamolojanak, iigyvezetesenek, gazdalkodasanak kbnywizsgalo altal 
tbrtenb megvizsgalasanak elrendelese;
1) az elismert vallalatcsoport letrehozasanak elokesziteserol es az uralmi szerzodes 
tervezetenek tartalmardl vald dontes, az uralmi szerzodes tervezetenek jdvahagyasa;
m) a tarsasag jogutod ndlkdli megszfinesenek, atalakulasanak elhatarozasa;
n) az alapszabaly modositasa;

o) az alaptoke felemeldsdnek es leszallitasanak elhatarozasa;
p) az alaptoke emelds soran az elsdbbsdgi jog gyakorlasara jogosultak kijelblese;
q) a Tarsasag ds a tarsadalmi kbzbs sziiksdglet kielegitdseert felelbs szerwel kdtdtt 
szerzodes jovahagyasa,
r) tovabba mindazon iigyek, amelyeket jogszabdly, vagy az alapito okirat a legfobb szerv 
kizarolagos hataskbrdbe utal.
s) a Civil tv. 37. §-anak a (3) bekezdesdben meghatarozott belso szervezeti ds mfikbddsi 
szabalyzatot jovahagyja,
t) szabalyzat alkotasa a vezeto tisztsegviselb(k), feliigyelobizottsagi tagok, valamint az Mt. 
208. § hatalya ala esb munkavallalok javadalmazasa, valamint a jogviszony megsztinese esetdre 
biztositott juttatasok modjanak, mdrtekdnek elveirdl, annak rendszererdl. A szabalyzatot az 
elfogadasatol szamitott harminc napon beliil a cdgiratok kozd letetbe kell helyezni, (a 
kdztulajdonban allo gazdasagi tarsasagok takarekosabb miikodeserol szolo 2009. evi CXXII. 
tbrvdny 5. § -anak (3) bekezddse)

9. Az igazgatosag, vezerigazgatd, kdpviselet

9.1 ATdrsasagndl az igazgat6sag jogait vezeto tisztsegviselbkdnt vezerigazgatd gyakorolja.

A munkaltatoi jogokat a vezdrigazgato gyakorolja. Kepviseli a tarsasagot harmadik szemdlyekkel 
szemben, birosagok ds mas hatdsagok elbtt, kialakitja ds iranyftja a reszvenytarsasag munkaszervezetet.

AT^rsasdg vezerigazgatdja:



Nev: Ivanyos Janos
Lakcim: 1125 Budapest, Szilagyi Erzsebet fasor 34. 4. em. 1.
A megbizatds hatarozott idore szdl.
A megbizatds kezdd idopontja: 2021. oktober 22.
A megbizatds lejarta: 2O22.junius 30.
A vezeto tisztsegviseld a tarsasdg ilgyvezeteset munkaviszonyban latja el.

A vezdrigazgato megbizatAsa megszunik az alabbi esetekben:

a) hatArozott ideju megbizatas eseten a megbizAs idotartamanak lejartaval;

b) megszunteto feltetelhez kotott megbizatas eseten a feltetel bekovetkezesdvel;

c) visszahivassal a 9. 2. pontban rogzitettek szerint;

d) lemondassal;

e) a vezetd tisztsegviseld halalaval vagy jogutdd nelkiili megsztinesevel;

f) a vezetd tisztsegviseld cselekvdkdpessegdnek a tevekenysdge ellAtAsahoz szukseges kofben 
tortdno korlAtozAsAval;

g) a vezeto tisztsdgviseldvel szembeni kizard vagy osszefdrhetetlensegi ok bekdvetkeztdvel.

9.1. Az alapitd a vezeto tisztsegviseldt indokolas nelkUl visszahlvhatja abban az esetben, ha 
az igazgatdsag tagjanak a tArsasAgnal betoltott munkajogviszonya megszunik.

10. CAgvezetd

10.1. A tarsasagnal cegvezeto kinevezesere sor keriilhet.

11. Cegjegyzes

11.1 A Tarsasagnal cegjegyzdsre a vezerigazgat6 jogosult.

12. Feliigyelobizottsag

12.1. A tirsasagn&l feliigyeldbizottsAg valasztasara sor kerul mely harom tagb61 All. A 
FeliigyelobizottsAg tagjai sorabol valaszt elnokdt.

12.2. A Feliigyelobizottsag hatarozatkepes, ha a tagjainak ketharmada jelen van, hatarozatat egyszeni 
szotobbseggel hozza. Az iileseit a feliigyelobizottsag elndke hivja ossze trasban (e-mailben) az ulds 
napjat legalabb 8 nappal megelozden, ennel rovidebb hatariddt a feliigyelo bizottsag elndke Allapithat 
meg. A feliigyelo bizottsagi Ules osszehivasat - az ok es a cel megjelolesevel - a feliigyeld bizottsag 
barmely tagja kerheti irasban a feliigyelo bizottsag elnokdtol, aki a kerelem kezhez veteletol szamitott 8 
napon beliil kdteles intezkedni a feliigyelo bizottsag 30 napon beliili idopontra torteno osszehivasarol. 
Ha a feliigyelo bizottsag elndke a kerelemnek nem tesz eleget, a feliigyeld bizottsag tagja maga jogosult 
az SUs osszehivasAra. A feliigyelo bizottsag iileseire tanacskozasi joggal meghivhato szakertdk es 
mindazok, akiknek jelenlete a napirend erdemi targyalasahoz szukseges. Kotelezd bsszehfvni a feliigyelo 
bizottsag iilesdt a konyvvizsgald jelentesenek kezhezveteletol szamitott 15 napon beliil, illetve, ha azt a 
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kbnywizsgald keri. Ezekben az esetekben a kdnywizsgAldt az iilesre meg kell hfvni. A kbnywizsgAlo 
napirendi erintettsegtol fuggetlenul barmely feliigyelo bizottsAgi Ulesre meghivhatd. A feliigyelo 
bizottsag ulesei nyilvanosak, de a feliigyelo bizottsag elnbke a feliigyelo bizottsag barmely tagjAnak 
inditvdnyara es barmely napirendi pontra nAzve zart iilest rendelhet el. A zArt iildsen a feliigyelo 
bizottsag tagjai es a feliigyelo bizottsag elnbke Altai meghivott szemelyek vehetnek reszt. A zart iilesrbl 
kiilbn jegyzokonyv kesziil, amelyet a feliigyelo bizottsag elnbke Altai kijelolt feliigyelo bizottsagi tag 
vezet, a jegyzbkbnyvet a feliigyelo bizottsag minden tagja alafrja. A feliigyelo bizottsag tagjainak a 
meghivdt ds a napirendekhez kapcsolddo irasos anyagokat postAn, illetve e-mailen vagy telefaxon kell 
megkiildeni az ules elbtt legalabb 8 nappal, ennel rovidebb hataridot a feliigyelo bizottsag elnbke 
allapithat meg. A meghfvdban meg kell jelolni az ules helyet, idopontjat es napirendjet. Amennyiben az 
iiles bsszehfvasa a rendelkezesre allo idb rovidsege, vagy barmely mas ok miatt nem lehetseges, ugy a 
feliigyelo bizottsag irasos szavazAst rendelhet el. Ebben az esetben a feliigyelo bizottsag tagjai 
szavazatukat jogosultak As kbtelesek az elrendelesben meghatarozott iddn beliil frasban megkiildeni, 
amely a feliigyelo bizottsag elnbke rendelkezesetbl fuggetlenul telefax, vagy elektronikus level 
formajaban tbrtenhet. A tagok szavazatAnak beerkezeset kdvetoen. a feliigyelo bizottsag elnbke 
megAllapitja a meghozott hatarozatot, As annak tartalmarol tajekoztatast ad a Tarsasag igazgatosaganak, 
sziiksbg szerint az Alapitonak es gondoskodik anol, hogy a kbvetkezd Ulbsen a feliigyelo bizottsag 
alakszerii hatarozatat jegyzbkbnyvben rbgzftsek.

12.3. Ha a Feliigyelbbizottsag tagjainak szama az alapszabalyban meghatarozott letszam ala csbkken, 
vagy nines, aki az ulAset bsszehivja, a tArsasag igazgatosaga a FeliigyelbbizottsAg rendeltetesszeni 
mukbdesenek helyreAHitasa erdekeben kbteles ertesiteni az alapitot.

A FelilgyelbbizottsAg egyes ellenorzesi feladatok elvegzesevel bArmely tagjat megbizhatja, illetve az 
ellenbrzest Allandd jelleggel is megoszthatja tajgai kbzbtt. Az ellenbrzes megosztasa nem erinti a 
feliigyelbbizottsAgi tag felelbsseget, sem azt a jogat, hogy az ellenbrzest mAs, a feliigyelo bizottsag 
ellenorzesi feladatkbrebe tartozd tevekenysegre is kiterjessze.

A feliigyelbbizottsagi tagok megbizatAsanak iddtartama elterhet att61 az idbtartamtdl, amelyre 
vonatkozdan a tArsasag alapftoja a vezetd tisztsegviseldket megvalasztotta

12.4. A feliigyelobizottsAg ellendrzi a kozhaszmi szervezet mukodeset es gazdalkodasat. Ennek soran 
a vezetd tisztsegviseldktol jelentdst, a szervezet munkavAllaloitdl pedig tajdkoztatast vagy felvilagosftAst 
kerhet, tovAbbA a kdzhasznu szervezet konyveibe es irataiba betekinthet, azokat megvizsgAlhatja. A 
FeliigyelobizottsAg tagjai az alapitd illesdn tanacskozasi joggal reszt vesz.

12.5. A Feliigyeldbizottsag kbteles az intezkedesre jogosult alapitot tAjdkoztatni, es annak 
bsszehivasat kezdemenyezni, ha anol szerez tudomAst, hogy

a) a szervezet mukbdese sorAn olyan jogszabalysertes vagy' a szervezet erdekeit egyebkent 
sulyosan serto esemeny (mulasztAs) tbrtdnt, amelynek megszimtetese vagy kbvetkezmenyeinek 
elhArftasa, ill. enyhitese az intezkedesre jogosult vezetd szerv dbnteset teszi sziiksegesse;
b) a vezetd tisztsegviselok felelbsseget megalapozo teny meruit fel;
c) ha kozhaszmi tevekenyseg folytatAsanak felteteleirb! kbtbtt szerzbdes megszegeset 
dszleli.

Az intezkedesre jogosult alapitb vezetb szervet a feliigyelo szerv inditvanyara - annak 
megteteletbl szamitott 30 napon beliil - bssze kell hfvni. E hataridb eredmenytelen eltelte eseten 
a vezetb szerv bsszehivAsAra a feliigyelo szerv is jogosult.
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Ha az arra jogosult szerv a torvenyes mukbdes helyreallitasa erdekeben sziikseges intezkedeseket nem 
teszi meg, a felugyelo szerv koteles haladektalanul ertesiteni a tdrvdnyessdgi feliigyeletet ellato szervet,

12.6. A felugyelo bizotts^gi tagok - a Ptk.3:28 § es 3:123. § szerint - az ellendrzesi kotelezettsegiik 
elmulasztasaval vagy nem megfeleld teljesitdsdvel a T&rsasagnak okozott karokdrt a szerzdddsszegdssel 
okozott karokert vald feleldsseg szabalyi szerint felelnek a Tarsasaggal szemben.

12.7. A tarsasagnal nem iigydonto felugyeldbizottsag mukodik.

12.8. A felugyeldbizottsag tagjai:

NSv: Egry Attila
Lakcim: 1032 Budapest, Teszarsz Karoly utca 5.)
A megbizas hatarozott iddre szdl.
A megbizas kezdo iddpontja: 2020. marcius 01.
Amegbizas lejart: 2025. februar 28..

Nev: Neubauer JozsefnS
Lakcim: 1088 Budapest, Brody Sandor utca 19. 1. em. 10.
A megbizAs hatarozott iddre szdl.
A megbizas kezdo iddpontja: 2019. november 29.
A megbizas lejart: 2024. november 28.

NSv: Bedd Petra
Lakcim: 1173 Budapest, BSlavdr utca 5.
A megbizas hatarozott idore szdl.
A megbizas kezdo iddpontja: 2019. november 29.
A megbizas lejart: 2024. november 28.

13. Konywizsgald

Az Alapitd reszvenytarsasag ugyvezetesenek ellendrzesere kdnyvvizsgaldt jelbl ki. A gazdasagi tarsasag 
legfobb szerve altal valasztott kdnywizsgald feladata, hogy gondoskodjon a szamviteli torvenyben 
meghatarozott kdnyvvizsgalat elvegzesdrdl es ennek soran mindenekeldtt annak megallapftasardl, hogy 
a gazdasagi tarsasag szamviteli tdrvdny szerinti beszamoldja megfelel-e a jogszabalyoknak, tov^bba 
megbizhatd es valds kepet ad-e a tArsasag vagyoni es penzOgyi helyzeterol, mukodesdnek eredmenyerbl. 
A konywizsgdld nem nyujthat a gazdasagi tArasAg reszdre olyan szolgdltatast, amely a fenti 
kdzerdekvedelmi feladata tdrgyilagos es fliggetlen mddon torteno ellatasat veszelyeztetheti.

A tarsasag konywizsgaloja:
Cdgndv: Kvalitas Audit Kdnywizsgald es Tanacsadd Korlatolt Feleldssegu Tarsasag
Cdgjegyzekszdm: 13-09-113586
Szdkhely: 2600 Vac, Urhajos u. 3.
A konywizsgalat elvegzesdert szemelyeben felelos termeszetes szemely neve: Kundrak Robert 
kamarai regisztracids szama: 005214
Lakcim: 2600 Vac, Urhajos u. 3.3. em. 8.
A megbizas kezdo iddpontja: 2021. majus 31.
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Amegbizas lejarata: 2022. majus 31.

14. Tarsasag kdzhasznu, illetve nonprofit jellegevel osszegfuggo egyes rendelkezesek

14.1. A Tarsasag szervezeteinek donteseit a nonprofit Tarsasag iigyintezb szerve nyilvantartja a 
hatarozatok tdraban. Ebben fel kell tuntetni a dontesek tartalmat, iddpontjat, hatalyat a tamogatok es 
ellenzdk szamaranyat, valamint - nyilt szavazhs eseten - szemelyet.
A vezerigazgato gondoskodik a nonprofit Tarsasag donteseinek erintettekkel valo kdzleserdl frasban, 
igazolhato modon.
A nonprofit Tarsasag mukodesenek modjarol szolgaltatasi igdnybeveteldnek modj^rdl, valamint 
beszamoldi kdzleserdl a szekhelyen elhelyezett hirdetotablan es/vagy honlapjan tajekoztatja a 
nyilvanossdgot.
A vezerigazgato gondoskodik az Alapitd donteseinek nyilvantartdsarol, mig ezt a feladatot a Feliigyeid 
Bizottsdg tekinteteben annak elnbke latja el.

14.2. A Tarsasdg, amennyiben az altala nyujtott szolgaltatasokat azok jellege miatt nagyobb letszamu 
- legalabb 50 - jogosult veheti igenybe. ilgy a szolgaltatasok igenybevetele rendjdt es annak felteteleit 
helyi lapjaban teszi kdzzd

14.3. Nem lehet a feliigyeid bizottsag elnoke vagy tagja, illetve a Tarsasag konywizsgAldja az a 
szemely, aki

a) a Tarsasag reszvenyesenek elndke vagy vezeto tisztsegviseloje,
b) a Tdrsasdggal a megbizatasan kfviil mas tevekenyseg kifejtesere iranyuld 
munkaviszonyban vagy munkavegzesre irdnyulo egydb jogviszonyban dll, kiveve, ha jogszabaly 
maskepp rendelkezik,
c) kdzhasznu nonprofit Tarsasag cel szerinti juttatasabol rdszesul - kiveve a barki Altai 
megkotds nelkiil igenybe vehetd nem penzbeli szolgaltatasokat - illetve
d) az a)-c) pontban meghatarozott szemelyek hozzatartozoja (Ptk. 8:l§-dnak (1) bekezdes 2. 
pontja).

14.4. Nem lehet a Tarsasag vezeto tisztsegviseloje az a szemely, aki olyan kozhasznu vagy nonprofit 
szervezetnel tbltott be - annak megsziintet megelozo ket evben legalabb 1 evig - vezetd tisztseget a 
szervezet megszuneset kdvetd harom evig

amely jogutod nelkiil szunt meg ugy, hogy az allami ad6- es vamhatosagnal nyilvantartott add- 
es vamtartozasat nem egyenlitette ki,

amellyel szemben az allami ado- es vamhatosag jelentos dsszegu adohidnyt tart fel, amellyel 
szemben az Allami ado- es vamhatosag uzletlezaras intezkedest alkalmazott, vagy iizletlezarast 
helyettesito birsagot szabott ki,-amelynek addszamat az allami add- es vamhatosag az adozas rendjerdl 
sz616 tdrvdny szerint felfuggesztette vagy torolte.
A vezeto tisztsegviseld, ill. erre jelolt szemely koteles valamennyi ermtett nonprofit vagy kdzhasznu 
Tarsasagot eldzetesen tajekoztatni arrol, hogy ilyen tisztseget egyidejuleg mas nonprofit vagy kdzhasznu 
Tdrsasagban is betolt.

14.5. A hatarozatok meghozatalaban nem vehet rdszt az a szemely sem, aki, vagy akinek hozzatartozoja 
(Ptk.8:l. §-anak (1) bekezdes 2. pontja), a hatarozat alapjan

a) koztelezettsdg vagy felelosseg aldl mentesiil, vagy
b) barmilyen mas eldnyben rdszesiil, illetve a megkotendd jogiigyletben egydbkdnt

o. 
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drdekelt. Nem minosul elonynek a tdrsasag cel szerinti juttatasai kereteben a b&rki Altai 
megkotes nelkul igenybe vehetd nem penzbeli szolgdltatas.

14.6. A kozhasznu szervezet mukodesevel kapcsolatosan keletkezett iratokba barki betekinthet a 
Tarsasag szekhelyen, minden hdnap elso hetfojen 9-15 ora kdzdtt. A betekintest az igazgatosag valamely 
tagja biztositja. Amennyiben az adott nap nem munkanap, ugy betekintdsre a kovetkezo munkanapra eso 
nap van mdd.

A Tarsasag minden dolgozdja koteles felvilagositast adni a kozhasznu tevekenyseggel, azok 
igenybeveteldnek mddj&val, felteteleivel kapcsolatosan.
A kozhasznusagi mellekletet a Tarsasag a Civil tv. 46. §-anak (1) bekezdesenek megfelelden koteles 
elkdsziteni, a Cegbirosagnal letetbe helyezni es kozzetenni. A kozhasznusagi mellekletekbe barki 
betekinthet, ill. abbdl sajdt koltsegdre masoiatot keszithet.

14.7. A kozhasznu szervezet mukodesevel kapcsolatosan keletkezett iratokba barki betekinthet a 
Tarsasag szekhelydn, minden hdnap elso hetfojen 9-15 6ra kozott. Amennyiben az adott nap nem 
munkanap, ugy betekintesre a kovetkezo munkanapra esd nap van mod.

A Tarsasag minden dolgozdja koteles felvilagositast adni a kozhaszmi tevekenyseggel, azok 
igenybevdtelenek mddjdval, felteteleivel kapcsolatosan.
A kozhasznusagi mellekletet a Tarsasag a Civil tv. 46. §-anak (1) bekezdesenek megfelelden koteles 
elkesziteni, a Cdgbirosagndl letdtbe helyezni es kozzetenni. A kozhasznusagi melkkletekbe b&rki 
betekinthet, ill. abbdl sajat kbltsegere masoiatot keszithet.

14.8. AT&rsas&g szolgaltat^si igenybevdtelenek mddja:

A Tarsasag kdzhasznu szolgaltatasait az arra jelentkezo bArmely termeszetes szemely, vagy a 
termdszetes szemelyeket foglalkoztatd jogi szemelyisdggel rendelkezds ds jogi szemelyiseggel nem 
rendelkezfi tarsasagok, egyesiiletek vehetik igenybe.

A Tarsasag vagyonanak celszerinti felhasznalasardl az eves munkaprogram elfogadasaval az Alapitd, a 
konkrdt iigyekben minden esetben a Tarsasag igazgatds^ga dont.

Az allamhaztartas alrendszereibol esetlegesen kapott penzeszkoz felhasznalasa - a normativ tdmogatast 
kiveve - ugy tdrtdnik, hogy az igenybe vehetd szolgaltatasokat, azok felteteleit a TArsasdg nyilvanosan 
kozzeteszi.

14.9. ATdrsasdg kozhasznu tevekenysegerol szold beszamold

A vezerigazgatd legkdsobb a szamvitelrol szolo tdrveny rendelkezesei Altai meghatarozott eves 
merlegkeszites idopontjat megeldzo hdnap utolso munkanapjaig koteles a tarsasag kozhasznu 
tevekenysegerol szold mellekletet kesziteni.
Az irdsos beszamoldt a vezerigazgatd koteles a Feliigyelo Bizottsag tagjainak megkiildeni, s a 
beszamolot a Felugyeld Bizottsag az alapitd reszere - frasban- vdlemenyezi.
A vezdrigazgatd a tarsassag dves kozhasznu tevekenysegrdl szdld melleklet elfogadasat koteles 
legkesobb az eves beszdmoldval egyiitt elfogadas vegett eldterjeszteni.
A Tarsasag Alapitd Altai elfogadott beszamoldja es a kozhasznusagi melleklet nyilvanos, azt a Tarsasag -



az egyesulesi jogr61, a kdzhasznujogaHasrol, valamint a civil szervezetek mukodeserol es 
tamogatasdrdl szolo 2011. evi CXXV. tbrvenyben (a tovabbiakban Civil tv.) foglaltaknak megfeleloen - a 
targyevet koveto evben kozzeteszi, a kozzeteteli kbtelezettseg kiterjed a Tarsasag sajat honlapjan tortend 
elhelyezesre is.

15. A Tarsasag megszunese

A Tdrsasag jogutod nelkuli megszunese eseteben a tartozdsok kiegyenlltese utan a reszvenyes rdszere 
csak a megszuneskori sajat toke bsszege adhato ki, legfeljebb a reszvenyes vagyoni hanyadanak 
teljesiteskori erteke erejeig. Az ezt meghaladd vagyont a Tdrsasdg kdzhasznu tevdkenysegevel azonos 
vagy hasonlo kozcelra kell forditani.

16. Egyeb rendelkezesek

16.1. Azokban az esetekben, amikor a Ptk. a tarsasagot kotelezi arra, hogy kozlemenyt tegyen kozze a 
tarsasag e koztelezettsegdnek a Cegkbzlonyben tesz elege.

16.2. A jelen alapszabalyban nem reszletezett, illetoleg elter6en nem rendezett kerdesekben a Polgari 
Torvenykonyvrol szolo 2013. evi V. tbrveny, valamint az egyesulesi jogrol, a kdzhasznu jogallasrol, 
valamint a civil szervezetek mukodeserol es tamogatasarol szold 2011. evi CLXXV. torveny (Civil tv.) 
rendelkezesei irdnyaddak.

Az Alapito Okirat kelte: Budapest, 2015. aprilis 17. napjdn.

Az Alapszabaly Iegut6bbi mddositasanak kelte: Budapest, 2021. oktober 22. napjan, a feltuntetett 
modositdsok okan keriilt sor.

Ellenjegyzem, egyben tanusitom, hogy hogy a jelen okirat megfelel a letesito okirat modositasok 
alapjan hatalyos tartahndnak:

Budapest, 2021. 10. 22.


