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Felügyelő Bizottságának
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A Váci Városimázs Kft Felügyelő Bizottsága ügyrendjét az alábbiakban állapítja meg:

I. Altalános rende|kezések

1. A Felügyelő Bizotts ág_ a továbbiakban FB - jogáIlása és hatásktire

1. Az FB a polgári törvénykönYY, & Kft társaságí szerződése, a társaság határozatai
valamint a jelen ügyrendben foglaltak szerint, mint testület végzi fe|adatát. A FB
testtiletkéntjár e|.

2. Az FB ügyrendjét a társaság tulajdonosa hagyja jóvá.
3. Az FB tag jogait és kötelezettségeit csak személyesen gyakorolhatja, képviseletnek'

helyettesítésnek nincs helye.
4. A Feliigyelő Bizottság tagjai korlátlanul és egyetemlegesen a polgári jog szabáIyai

szerint felelnek a gazdasági társaságnak az ellenórzési kötelezettségük megszegésével
okozott károkért. Feladataikat az ilyen személyekt ő| á|talában elvárható gondossággal
kötelesek ellátni.

Z. AzFB szcrvezete, tagjai

1. Az FR elnökét tagjai sorából váIasztja, személyére bármely tag javaslatot tehet,
melyről a tagok nyillt szavazással döntenek.

2. Az FB-tag ujraváIaszthato és a társaság tagsa á|tal bármikor indokolás nélkül
visszahívható' ,

3. A társaság munkavállalói _törvényben meghatározott esetet kivéve- nem válhatnak a
Felüg1,elő Bizottság tagáv á'

4. Az Fl] tagság' visszahívással, törvényben szabályozott kizáro ok bekövetkeztével,
lemorldássa1, elha|álozással, illetve külon törvényben meghatétrozott esetben szűnik
tneg l

5. Az F]] tag tisztségéről bármikor lemondhat, azonban ha a gazdasági társaság
műköclőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétől számított
lratvarladik napon válik hatályossá' kivéve, ha a tátsaság tagja az űj felügyelo
bizottsági tag n-regválasztásáról már ezt'megelőzően gondoskodott. A lemondás
hatál1'ossá válásáig a felügyelo bizottsági tag a halaszthatatlan dontések
tneglrozatalában, illetve azilyen intéZkedések megtételében köteles részt venni.
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Il. Lz FB feladatai . .

l. Az }-B ellenorzi a jogszabályok' a társaság taga áltat hozott határozatok és döntések
igazgatő ság által tcirténo betartását, vé grehaj tását.

2, Az FB ellenőrzi a Társaság Ügyvezetését, ennek során: i l

a, megvizsgálja a társaság tagja napirendjén szereplő valamennyi lényeges
üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést' amely a táriasag
tagj ának ki záró l ago s hatásköréb e tatlo ző ügyre vo natko zik

b. A Társaság könyveit és iratait - ha szükséges szakértő bevonásával =
me gvi zs g ál tathatj a a j o gszab á|yban fo gl altak szerint.

3, Az éves beszámoló és az adőzott eredmény felhasznáIásárőt a társaság tagja csak a
F e l ti g 1' e 1 ő B i zo tt s á g írásb e l i j e l enté s ének bi ft o káb a n határ o zhat.

4, Ha az FB jogellenességet, társasági szerződésbe, Vagy határozatba ütköző tényt,
nrulasztást tapasztal' haladéktalanul megteszi a jogszabályban előírt, szükséges
intézlledéseket'

5. Legalább 22 nappa| az évi rendes tagihatározathozata|t megelőzően, de minden esetre
a votlatkozó törvérryek szerinti időben a Felügyelő Bizottság a feladatkorébe p1rtoző
kérdésekkel kapcsolatos megállapításairól írásos jelentést készít a társaság tagja
részé r.c.

6, Ha a,z llB megítélése szerint az igyvezetés tevékenysége jogszabáIyba, a társasági
szerződésbe, illetve a gazdasági társaság határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a
gazdasr1gi társaság yagy a tulajdonos érdekeit, ülést hív össze a gazd,asági tarsaság
tagjirval és javaslatot tesz annak napirendiére'

7. A tárg5,alt kérdésekben, annak jellegétől fuggően az FBjelentést készít, állást foglal,
vag1,' nregállapítást tesz.

8. Az |igyvezetés részéről az FB szabályszerú értesítésének
közlerlrényt (meglrívót, határozatí |avaslatot. beszámolót
lronlapián.

minősül az is, ha a
stb'..) közzéteszi saját

III. Az FB működése

l. Az FB ü|(.:;tzése

1. A Fl] nrunkaterv a|apján működik, melyet azév eIe1én állít öSSze, de szükség esetén
év köz-ben módosíthat. A FB a munkaterv szerinti időpontokban ül össze, de iegalább
évi négy alkalommal.

2, A FB-t az elnök hívja össze, a napirendi pontok megjelölésével' A tagoknak a
meghí.'ást az ülés előtt legalább 8 nappal postán, telefaxon, telexen, vagy és e-maileii

. megliiildi' A FB üléseik levezetése az elnök feladata' ..
3. Az iilés osszehívását - az ok és a cél megjelölésével - a Felügyelő Bizottság bármely

tagja íiásban kérlreti az elntjktől, aki a kérelem kézhezvételétol számított nyólc napon
belül licjteles intézkedni a Felügyelő Bizottság ülésének harminc napon uettiti
időporrtra történő osszehívásáról. Ha az élnök a kérelemnek nem tesz eléget, a tag
magtr .i o gos u|t az ülés összeh iv ására.

4, A FI] iilésen a tagokon kívül tárgyalási joggal részt vehetnek a szakértők és mindazok,
akiki'e li a jelerrléte a rrapirendhez szükséges.

5. Az elirok a FB iiléseire a könyvvizsgáIót meghívhatja, illetve kezdeményezhett a
bizottság előtti nreghallgatását.

6. A Iciirgyelő Bizottság egyes ellenorzési feladatok elvégzésével bármely tagsát
megbízhada, illetve az el|enőrzést állandó jelleggel is megoszthatjatagaiközött.



: i l

7 ' A FR rlrr-lnkája során indokolt esetben, szükség szerint - a T.ársaság költségére - ktis8
szakér.tőt vehet igérrybe

8. A Fl] maga szervezt meg iratkezelését. A határozatokat- sorszámmal és év
rrregie lö1és sel hozza'

2. Az FB ha t:i rozath ozatala

1. A FR lratározatképes, ha a tagjainak több mint fele, de legalább 2 tag jelen van.
2, A Fl] határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenloség esetén a

határozati javaslat elvetettnek tekintendő.
3. Ha blrrnrely tag kéri, űgy határozathozatal e|ótt azelnök titkos szavazástrendelhet el.
4. Két 1clLigyelő bizottsági ülés között felmerülő sürgős kérdés esetén, ha az elnök

rnegítélése szerint a kérdés kivételesen szóbeli vita nélktil is elbírálható, az elnök
jogosLiIL írásbeli szavazásÍ. elrendelni. Ez esetben az elnök ilyen értelmű felhívással
külcii iii az indítr.ány't és a határozatijavaslatot (levélben, telexen' telefaxon vagy e-
rrraii i;t járr) és közli azt az á|ta|a megszabott beékezési határidőt (legalább három nap),
ameddig a tagoknak írásban (levélben, telexen, telefaxon e-mail-ben) egyértelmű
szar,lt;'atukat közö1ni kell.

5. A ki'z']:csítés nregtörténtérol a Felügyelő Bizottság Elnöke köteles haladéktalanul
meg3.\ (jződni, anrelynek eredményét _ a határozaÍképesség megállapíthatóságának
érdeii.Úbcn * írásban köteles rögzíteni. Az ülés Íartása nélküli döntéshozatal esetében a
Szar'.ilz;'ls eredrnényét az elnök a határidő lejártát követő kettő napon belül írásban
rögzíLi ós a tagokat enől nyolc napon belül írásbantájékoztatja.

6. Hatiil i,:.:ltképtelerrség esetén az ülést 15 napon belül újra ismételten össze kell hívni.

3.  Az FB c l r ; r ; i ;e

l. A tiig r.iszére azFB megállapításait az elnok ismerteti.
2. Az r.liriik a FB üléseire a könyvvizsgálót meghívhada, illetve kezdeményezhetí a

bizoi i:;iig előtti meghallgatását.
3. Az cirlc)li köteles összehívni a bizottságot a könyvvizsgálói jelentés kézhezvételétől

szi i;. iíi..tt 15 napon belü1, i l letve ha a konyvvizsgá|ő kéri. Ez esetekben.ia
kön;'r'r'izsgáIőt az tilésre- tanácskozásijoggal - meg kell hívni. :

4. Az ..:irl.ilii megbízatás-megszűnése esetén a Felügyelő Bizottság 30 napon belüt új
elnÜl.: i ' l  választ.

,

3. Jegyző|i i l ir l  ., '  ' i

1. Mirrliel.l. FB ülésről jegyzőkönyv készül' mely tar1almazza a jelenlévőket' az ülés
hel1 ji' ;ltejet, a napirónáet és a határ ozatokat'

2, Ajlg,.;lőkönyvberl fel kell tüntetni minden olyan tény.t vagy vélemény.t, amelyet a
tagt;il .ilrvasolnak' Az esetleges kisebbségi vagy különvéleményt, tiltakozást minden
e Se Illtli jegyzőkönyvezni kell, vagy azt ításban a jegyzőkönyvhöz kell mellékelni.

3. Rö.:..,-Íieili kell a szavazás eredményét.
4, A j:.ll;,:őkönyvet az ülést követő 15 napon belül kell elkészíteni.
5. A.]";1,,:.,iikönyvet az ülést levezető elnök és a jegyzokönyv vezető íqa aLá és azt egy

jelt ' ' . i . i . . l  FB tag hitelesíti '
6, A .;.;l;r;ljkönyvet meg kell küldeni minden FB tagnak, valamint aZ egyes napirendi

pol;;:'i' tárgyalásán meghívottként résztvevőknek. Az FB tagok a kézhezvételtől
szl'i.,:ii:,;lt 15 naporr belül kérdőjelezhetik meg a jegyzőkönyv pontosságát.



2.
3.

7, Az I]]] elnöke azFB ülés határozatait megküldi azigyvezetőnek és szükség eseté
köl r1,r,vi zsgálónak is.

1 .

.  i , ,
Iv. A Felügyelő Bizottság tagiainak jogai és kötelezettségei: .. jl]

A Feliigyelő Bizottsági tag jogviszonyára a hatályos jogszabályok szaba|yii
megf,cie iően irányadóak. ..: ' ';
Az Fl} tagját e minőségében a társaság tagja nem utasíthatja. .ii
A lreltigyelo Bizottsági taggá megválasztott személy M uJ tisztsége elfogadásától
szárlríto{t tizenöt napon belül azokat a gazdasági társaságokat, amelyeknél már
Feliigyelő Bizottsági tag, írásban tájékoztatni koteles. 

. : I

A tligol< a Társaság ügyeiről szerzett értesüléseiket iizleti titokként kötelesek kezelni és
merr i l i z r t i .
A Fcliiuyelő Bizottsági tag és azok közeli hozzátartozója nem köthet a sajátnevében
vagi,.ilir.ára a gazdasági társaság tevékenységi körébe tartoző ügyleteket. . i
A gllziiasági társaság vezető tisztségviselője és közeli hőzzátartozója, valamint
éle{iiirsir nem lehetnek ugyanannál a társaságnál Felügyelő Bizottsági tagok.

4.

5 .

6 .

Kelt: Vác !.w{, :,,(M éo.g^

és a jegyzőkönyvet hitelesítő tag



Váci Városimázs Nomprofit Kft
Felügyelő Bizottságának

Munkaterve

Sorsz. Feladat Időpont Megiegyzés
I FI] e I nökének megvála sztása 20r5.05.12 FB ülés
2. Vrici Városimázs Nonprofit Kft

2014. évi beszámolójának
vélenrényezése

20t5 .05 .12 FB

3. Váci Városimázs Nonprofit Kft
2014. évi könywizsgálói
j e l erl tésének véleménvezése

2015.05.r2. FB

4. Viici Városimázs Nonprofit Kft
S;:,cl.t'ezeti és Múködési
S;.lir b;i l yzat véleménvezése

2015.05.12. FB
ügyvezető

5 . Vlic.i Városimázs Nonprofit Kft
2i)].s. évi üzleti terv
n; ig l l i rg}  a l ása  -

2015.05. FB
ugyvezető

6. Váii Városimázs Nonprofit Kft
2(}I5' I. félévi gazdálkodásának
elcr: ; ; , -ése

2015,09 '  hó FB
igyvezeto
fokönyvelő

7. Vli.:l Városimázs Nonprofit Kft
2,,)j :. I-III. negyedév
g i l z:ii iilkodásának áttekintése

2015.  1  1 .  hó FB
ugyvezető
főkönyvelő

8 . Vaci Városimázs Nonprofit Kft
elijz'ctes 2015. évi gazdálkodás
er ttJ i rúnyének elemzése

2016.02.hő FB

9. Vrci Városimázs Nonprofit Kft
Fi] jelentés előkészítés e a
ttri{i, ionos felé

2016' 04. hó FB

10. Vá.:i Városimázs Nonprofit Kft
vtg;cges 2015, évi. '  mérleg és
ei';.,'iiénykimutatás valamint
ki: i . l .r,vizsgálói i  jelentés

? iilg{qq.sgrafyaslat

2016,04.  hó FB

,1? z,--p/,/
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