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A Pápai Városfejles ztő TérsaságKft. felügyelőbizottság a az idei évben első ülését 202L januáí 20-
án tartotta. Mivel jogszabályi változásokra tekintettel szükségessé vált a felügyelőbizottság
ügyrendjének hatályosítása, továbbá a régi ügyrend nem tartalmazott rendelkezéseket az
elektronikus kapcsolattartásról, a felügyelőbizottság felülvizsgálta azigyrendjét és 212021. (I.20.)
FEB határozatával elfogadta azűj,jelen előterjesztés mellékletét képező ügyrendet. 

;

A, iPolgari Törvénykönyvről szótő 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:122. § (3)
bekezdése szerint a felügyelőbizottság ügyrendjét maga állapitja mego és aÁ. a gazdasági tarsaság
legfőbb szerve hagyja jóvá.

A Ptk. 3:109. § (a) bekezdése szerint a 100%-os önkormanyzati tulajdonban lévő Kft. esetén a
felügyelőbi zottságügyrendj ét a Képviselőtestület hagyj a jóvá.

A katasztrófavédelemről és a hozzÁ kapcsolódó egyes törvények módosíüásfuól szóló 201l. évi
C)OryilI. törvény 46. § (4) bekezdése értelrnében veszélyhelyzetben a települési önkormányzat
képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolj a.

Pápa,202l. jantnr 2l.
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HATÁROZAT|JAVASLAT

Pápa Város Önkormány zataKépvíselőtestületének - al<ataszttófavédelemről és ahoz.zákapcsolódó
egyes törvények módosítasaról szóló 2011. évi C)O§III. törvény 46.§ (4) bekezdése szerinti -
hatáskörében eljaró Pápa Vráros Önkormányzaténak polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről
szőlő 47812020. (XI.3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetbena következő döntést hozza;

A Polgármester a Pápaí Varosfejlesztő Társaság Kft. felügyelőbizottságának az előterjesztés
mellékletét képező ügyrendjét j óvahagyj a.

A Polgármester utasítja Rádi Róbert ügyvezetőt a sztikséges intézkedések megtételére.

Hatráridő: azorrrtal
Felelős: Rádi Róbert ügyvezető
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1. Általános rendelkezések
1.1. A Pápai Varosfejlesztő Tarsaság Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban:

Tarsaság) Felügyelő Bizottsága (a továbbiakban FEB) tevékenységét a Polgári
Törvénykönyvről szőlő 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.), a Tarsaság Alapító
okirata és jelen ügyrend (a továbbiakban: Ügyrend) rendelkezései alapján végzi.

t .2. A FEB a Tarsaság és Pápa Város Önkormany zata (atovábbiakban: Alapító) érdekeinek

megóvása céljából ellenőrzi a Társaság ügyvezetését. A FEB ennek keretében felügyeli
a Társaság fuányítását, gazdálkodását és vizsgálja, hogy a Tarsaság működése a
jogszabáIyoknak és az Alapító okiratnak megfelel-e.

1.3. A FEB a jogszabályokban biztosított hatáskörén belül a Tarsaság irataiba, számviteli
nyilvántartásába, könyveibe betekinthet, a Társaság ügyvezetőjétől, munkaváIlalőjátő|
felvilágosítást kérhet, a Tarsaság ingatlanait, ingóságait, fizetési számláit, pénztárát,

értékpapír-áIlományát, valamint szerződéseit, levelezését, iratait, a Társaság tész&e
érkezett hatósági határozatokat megvizs gálhatja és szakértőkkel megvizsgáItathatla.

t.4. A Társaság igyvezetője, munkaváIlalőja köteles a FEB ellenőrzési kötelezettségeinek
gyakorlása során minden felvilágosítást megadni és a sztikséges dokumentumokat,
iratokat rendelkezésre bocsátani. Ha az igyvezető, vagy a munkavállaló a

kötelezettségének nem tesz eleget, a FEB a mulasáást haladéktalanul jelrzi az

Alapítónak.

1.5. Ha a FEB ellenfuző tevékenységéhez szakértőket kíván igénybe venni, a FEB erre

irányuló kérelmét az úgyv ezetés köteles teljesíteni.

1.6. A FEB köteles az Alapitő elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni és ezzel kapcsolatos

álláspontj át az Alapítőval ismertetni.

2, A FEB tagsága és szervezete
2.I. A FEB harom tagból ál1. A tagokat az Alapttő nevezi ki.

2.2. A FEB tagsági jogviszonyra a megbizásí szerződés szabályait kell megfelelően
alkalmazni.

2.3, A FEB tagJal a FEB munkájában személyesen kötelesek részt venni. A FEB tagtru a

Társaság ügyvezetésétől fiiggetlenek, tevékenységtik során nem utasíthatók. A FEB-nek

- az esetleges munkavállalói részvétel szabályain alapuló tagságtól eltekintve - nem

lehet tagj a a T átsaság munkavállalój a.



2,4, A FEB tagsa az a nagykoru személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége

el|átásához sztikséges körben nem korlátozták. Nem lehet a FEB tagtra, akivel szemben
aPtk.-banmeghatánozott,vezetőtisztségviselőkre vonatkozőkizárő ok áll fenn, továbbá
aki, vagy akinek a hozzátartozőja a Társaság tisztségviselőj e.

2.5. A FEB tagsági jogviszony aze|fogadétssal jön létre.

2,6. A FEB tagság megszűnésének eseteire a vezető tisztségviselői megbízatás

megsziinésére vonatkoző szabályokat kell alkalmazni. A FEB tagság megszűnik:
- a me gb í zás időtartama lej ártáv al (határ ozott i dej ű me gbízás e s etén),
- a megszüntető feltételhez kötött megbízás esetén a feltétel bekövetkezésével,
- visszahívással,
- lemondással,
- elhalálozással,
- a cselekvőképességnek a tevékenység ellátáséűloz szükséges körben történő

korlátozásávaI,
- kizárő vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkezésével (akizátő okról az érintett

FEB tagnak az okbekövetkezésekor haladéktalanul, de legkésőbb 15 napon belül
írásban tájékoztatni kell a FEB elnökét),

- bármely más, törvényben meghatátozott esetben.

2.7. A FEB tag tisztségéről - a Társaság ügyvezetőj éhez iníézett írásbeli nyilatkozatával -
bármikor, indoklás nélkül lemondhat, de ha a Társaság működőképessége megkívánja,

a lemondás csak az új FEB tag megválasztásával, ennek hianyában a bejelentésétől

számított 60. napon válik hatályossá. A lemondás hatályossá vá|ásáig a FEB tag köteles

a megbízatásával együtt jaró halaszthatatlan feladatokat, intézkedéseket megtenni,

illetve az i|y en dönté s ek me ghozataláb an részt venni.

2.8. Az a FEB tag, akinek személyi körülményeiben olyan változáskövetkezik be, ami miatt

- megítélése szerint - FEB tagsága nem tartható fenn, köteles ezt a körülményt a FEB
elnökével és a Társas ág iógyv ezetőj ével haladéktalanul, írásban közölni.

2.9. Az A|apitő a FEB tagot bármikor, indoklás nélkül visszahívhatja.

2.10. Ha a FEB tagjainak száma három alá csökken, a FEB rendeltetésszerű működésének

helyreállítása érdekében az ügyvezető köteles az Alapító döntését kezdeményeznÍ.

3. A F'EB működése
3.1. Általános elvek

A FEB testületként jar el. A FEB egye§ ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely
tagtrátmegbízhalja, illetve az ellenőrzési feladatait megoszthatjatagsaí között.

3.2. Ülések
A FEB szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal ülésezik. A FEB üléseit a

FEB elnöke hívja össze és vezeti. A FEB bármely tagja jogosult - az ok és cél
megjelölésével írásban - haladéktalanul összehívni a FEB ülését, ha a FEB elnöke az

erre vonatkoző ításbeli kérelem kézhezvételétől számított 8 napon belül a kérésnek nem
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tesz eleget és az ülést 30 napon belüli időpontra nem hívja össze. Az elnök jelöli ki a
jegyzőkönywezetőt.
Barmely tag akadályoztatása esetén, indokolt esetben az elnök (vagy akadályoztatása
esetén az elnök által felkért tag) döntése alapjan az ülés elektronikus hírközlő eszköz
útján is lebonyolítható, illetve a tag konferenciabeszélgetés útján is részt vehet az ülésen,

amennyiben ezt kommunikációs esrköz lehetővé teszi oly módon, hogy valamennyi
személy kétséget kizátőanazonosítható és ugyanabbanazidőben hallja egymást. A FEB
elnökének (vagy akadályoztatása esetén az elnök által felkért tagnak) meg kell határozní
azigénybe vehető, atag azonosítását és a tagok közötti kölcsönös és korlátozásmentes
kommunikáci& binosító elektronikus hírközlő eszközt és informatikai alkalmazást,
valamint a szeméLyazonosság igazo|ásának módját. Az ilyen módon való részvétel a
FEB ülésen személyes részvételnek tekintendő.

Az ülés összehívása
Az ülés összehívásaazelnökfeladata. AmennyibenaztaFEB napirendjén szereplő ügy
indokolja, az elnök zárt tflés 1.artását is elrendelheti, melyen kizárőIag a FEB tagai
vehetnek részt.
Haazülés összehívását valamely tag- azok és cél megjelölésével - írásban kéri, a FEB
elnöke köteles azt összehívni. Amennyibenazelnök a FEB tag erre irányuló kérelmének

kézhezvételétől számított 8 naponbelül nem intézkedik aFEB ülésének 30 naponbelüli
idöpontra történő összehívásaúI, tryy a FEB ülésének összehíváséra akezdeményező
tag jogosult.
A FEB ülésének összehívása a FEB ülésén jelen lévők felé szóbeli közléssel, egyébként

névre szóló személyes vagy tértivevényes levéllel, vagy e-mail útjtín történő

kézbesítéssel történik. Utóbbi esetben a kézbesítés akkor tekinthető szabáLyszerűnek, ha

az e-maíIt küldőhöz visszaigazolás érkezik arról, hogy a küldemény a fogadó

postafi ókj ába megérkezett.
Amennyiben a FEB ülésén valamennyi tag, illetve meghívott nincs jelen,vagy ha jelen

vannak, de az ülés jegyzőkönyve nem tartalmazza a FEB soron következő ülésének

pontos időpontját, helyét és/vagy napirendi pontjait, így az elnök köteles gondoskodni

arról, hogy a FEB ülésére vonatkozó meghívók elkészüljenek, és azokat az érdekeltek

legalább 8 nappal az ülés megtartása előtt megkapják.
Indokolt esetben a FEB ülése 8 napon belül is összehívható.

A FEB ülésein - ide nem értve a zárt üléseket - állandó meghívottként - tanácskozási
joggal * vehet tészt a Társaság ügyvezetője, illetve az Alapitő képviseletében eljáró

személy.

Az ülésre szóló meghívó
A FEB ülésre szóló meghívónak kötelezően tartalmaznia kell:
- a FEB ülésének pontos helyét,
- az ülés időpontjának pontos megjelölését,
- atárgyalandó napirendi pontokat címszerűen, utalva a FEB meghívó mellékleteként

szereplő esetleges egyéb kiegészítő anyagokra, előterj esztésekre.

Az elnök a meghívóhoz köteles mellékelni mindazon írásos anyagokat,

elóterjesztéseket, jelentéseket, kommentarokat, amelyek az érdemi tárgyaláshoz, a jobb

megértéshez sziikségesok. Amennyiben a mellékelendő írásbeli ffiLyag hosszabb

3.4.



terjedelmű, így u elnök jogosult arra, hogy - a napirendi pont lényegét érintően -
rövidítefi összefoglalót készítsen, vagy készíttessen anól.
Az elnök valamennyi FEB tagnak kötelese megküldeni a meghívó mellékleteit, míg a
FEB ülésére meghívottaknak csupán azokat a mellékleteket, amelyben a meghívott
érintett.

3.5. Az ülés rendjének fenntartása
A FEB ülésének vezetése az elnök feladata. Az elnök feladatatovábbáazülés rendjének

fenntartása, melynek megfelelően jogosult a rendfenntartás érdekében a nem érdemi
vagy targyhoz nem tartoző hozzászőlást megtevőtől a szőt megvonni, illetve az ilést
sziikség esetén berekeszteni.
Az elnök köteles gondoskodni arról, hogy a tagokon és az általa - az adott napirendi
pont targyalásához- meghívottakon kívül más az ülésen ne legyen jelen.

3.6. Jegyzőkönywezetés
A FEB minden üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni. Az elnök az rd,lés megnyitását
követöen - a FEB tagok egyetértésével, a jelenlévők közül - kijelöli az adott ülés
jegyzőkönywezetőjét.
A jegyzőkönyvnek 1artalmazma kell:
- az ülés helyét és idejét,
- a jelenlévők nevét, tisztségét,
- az ülés napirendjét,
- az elnök határozatképességre vonatkozó megállapítását,
- az ülésen lezajlott legfontosabb eseményeket, nyilatkozatokat,
_ a FEB áLtaIhozottlntérozatokat, azazokla leadott szavazatok és ellenszavazatok,

illetve a szav azástól tartózkod ők számát,
_ amennyiben valamely tag álláspontja a hatátozattól eltér, úgy - kérésére - ennek

tényű,valamintellenszavazatánakvagytartőzkodásanakindokait,továbbá
- az elnök, a jegyzőkönywezető és a jelen lévő tagok aláitását.
A jegyzőkönywezetőnek az elhangzottakat lényegiikben kell rögzítenie. Bármely
jelenlévő kérésére a jegyzőkönyvbe szó szerint kell rögzítení a hozzászólásokat,

véleményeket, ellenvéleményeket.
A jegyzőkönyv 2 eredeti példányban készül. A jegyzőkönyvet meg kell küldeni a

Tarsaság ügyvezetőj ének.

A jegyzőkönyv hitelesítését követően az elnök a jegyzőkönyvról, annak alapján és az

eredeti tartalommal megegyezően, másolat céljából, kivonatot készíthet. A
jegyzőkönyvnek az érintettek részéte - az ülést követő 8 napon belül - történő igazolt
átadásáról, illetve megküldés étőI az elnök köteles gondoskodni.

3.7. Ahatarozatképesség megállapítása
A FEB elnöke az ülés megnyitását követően köteles annak határozatképességét

megvizsgálni. A határozatképességre vonatkozó megállapításokat az ülés
j e gyzőkönyvének tartalmazni a kel l.

A FEB ülése határozatképes, haarcaa FEB valamennyitagtrátszabályszerűen meghívtak

és az ülésen a 3 FEB tag megjelent.
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3.8. Eljárás határozatképtelenség esetén

Határozatképtelen ülés esetén azilést ismét össze kell hívni. Amennyiben a meghívó
arra vonatkozóanidőpontot nem állapít meg, a megismételt ülés időpontját és helyét az
elnök határozzameg, amelyre szabályszerőenértesíti a jelen nem lévő tagokat, valamint
meghívottakat.

3.9. A napirend kiegészítése, a végleges napirend kialakítása
A FEB tagok a meghívóban szereplő napirendi pontokon kívüli további napirendi
pontokra írásban javaslatot tehetnek az elnöknek címzett, legkésőbb az ülést megelőző
3. napig tészére a FEB ülésének összehívására vonatkoző szabáIyok szerint kézbesített
levéllel. A javasolt további napirendi pontokra vonatkozó írásbeli anyag megérkezése
után az elnök köteles azo|<kal -beérkezési sorrend szerint - a napirendet kibővíteni. A
kibővített napirendet tartalmaző megismételt meghívót az elnök legkésőbb az ülést
megelőző napon köteles a meghívottakÉszéte a FEB ülésének összehívására vonatkozó
szabályok szerint kézbesíteni.
Hatérozatképes ülés esetén az elnök köteles ismertetni azáIta\ajavasolt - a meghívóban
szereplő - napirendet, valamint a meghívók kiküldését követően beérkezett további
napirendi j avaslatokat, illetve azok sonendj ét.

Az ülésen jelenlévó tagok további javaslatokat tehetnek a napirend bővítésére.
A napirendi pontokra vonatkozó javaslatok megtargyalása után az elnök köteles a

kibővített napirend elfogadását szav azásrabocsátani.
Olyan napirendi pont tekintetében, amely az előzetesen megküldött meghívóban
(módosított meghívóban) nem szerepel, a FEB csak akkor határozhat érvényesen,ttaaz
ülésen valamennyi FEB tag jelen van és e témák napirendre ttuését egyik FEB tag sem

ellenzi. A FEB tag ilyen iranyú tiltakozásának tényét az ülés jegyzőkönyvében rögzíteni
kell és a napirendből kimaradt pont megtar gya|ásaérdekében mielőbb ismételt ülést kell
összehívni.

3.10. A napirend ismertetése, kérdések, hozzászőIások, szakértő bevonása
A napirendi pontoknak az ülés által megállapított és jóváhagyott sorrendben történő

megtárgyalásakor az elnök yagy M előterjesztő ismerteti a napirendi pontot és az wra
vonatkozó javaslatot. Amennyiben az adott kérdés a FEB megítélése szerint szakéttő

bevonását igényli, úgy a javaslat ismertetését követően - az eLőzetesen meghívott és

megjelent - a szakértő az elnök felkérésére jogosult álláspontjának szóbeli kifejtésére.
Az ismertetett napirendi ponthoz bármely íag- az elnök általmegállapított sorrendben

- hozzászólhat, továbbá az előtetjesztőtől, illetve a szakértőtől további szóbeli
kiegészítést kérhet.
Az elnök csak akkor zárhatja Ie az adott napirendi pont tárgya\ásű és bocsáthatja

szavazásta a kérdést, ha több kérdés vagy érdemi hozzászólás mat nincs azzal
kapcsolatban.

3,11. A szavazás
A FEB minden napirendi pontról -azegyespontokat érintő előterjesztést és az esetleges

szakértői meghallgatást, illetve hozzászőIásokat követően - külön-külön szayaz.

A FEB ahatátozatait rendszerint egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazássalhozzameg.
Minden tagnak egy szavazata van.

A FEB e gyhangú dönté se sziiksé ge s az alábbi határ ozatok es etén :



- a Társaságigyvezetője által előterjesztett éves beszámolóval, valamint az adózott

eredmény felhasználásával kapc so l ato s j el entés elfo gadásához,

- a FEB ügyrendje módosításához.

3.I2. Azülés berekesztése
Amennyiben a FEB a napirenden szereplő pontokat megtárgyalta és a sziikséges
hatfuozatokat meghozta, az elnök azilést berekeszti.
Abban az esetben, ha az ülés napirendi pontjainak további tátgyalása bármely okból
lehetetlennéválna, az elnök jogosult az ülést berekeszteni, és a FEB a jelenlévő tagok
által meghat ározott időpontban és helyen folytatólagosan tárgyalást tart.

3. 1 3. Ülé§ tartása nélküli hatátozathozatal
A FEB elnöke kivételesen indokolt esetben ülés tartása nélküli írásbeli szavazást és

határozathozataltrendelhet el bármely kérdésben, I:,aezta döntés stirgőssége feltétlenül
indokolja.
Ebben az esetben a FEB tagsai a résziikre írásban megküldött előterjesztés, illetve
hatfuozatí javaslat tőtgyában a kézhezvételtől számított 8 napon belül írásban

szavaznak. Aszavazás akkor érvényes, ha a FEB mindhárom tagsaazírásbeli szavazatát

azaűanyitva állőhatfuidőn belül eljuttatja a FEB elnökéhez.
A FEB tag szavazata akkor érvényes, ha abból egyértelműen megállapíthatő a tag
személye (név, lakóhely), a szavazásta bocsátott határozattewezet megielölése - több

határozatijavaslat esetén ahatározattervezetek sorszáma - és az arra adott szavazat.

A határozathozatalí eljarás akkor eredményes, ha legalább annyian szavazték meg a
hatarczatijavaslatot, amennyi ahatározatke,pességéhez szükséges lenne ülés tartása

esetén.

Ha barmely FEB tag az ülés megtartását kéri, azülést össze kell hívni.
A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő harom napon belül - ha

valamennyi tag szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor az utolső szavazat
beérkezésének napjátől számitott harom napon belül - a FEB elnöke megállapitja a

szavazás eredményét, és azt további három napon belül - jegyzőkönyv formájában -
közli a FEB tagiaival. A hatérozathozatal napja a szavazási határidő utolsó napja, ha

valamennyi szavazat korábban beérkezik, akkor az utolsó szavazat beérkezésének

napja.

Ülés tartása nélküli határozathozatal elektronikus úton is történhet, amely akkor
szabályszerűo ha a határozathozataLt kezdeményező elnöki felhívás, annak a tagok
tészéretörténő megérkezése, atagok szavazata,valamint aszavazás eredményérőIszóLő
elnöki tájékoáatő az elektronikus üzenetek alapján kétséget kizérőan megállapítható.

Az elektronikus úton történő szavazás során keletkezett adatok mentésérŐl,

megőrzéséről és megtekinthetőségéről a FEB elnöke gondoskodik.

4, Zárő rendelkezések
4.1. Az elnök köteles gondoskodni a FEB iratok szabáIyszerű iktatásarőI, irattárazásaról és

tarolásáról.
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4.2. A FEB mtiködési feltételeinek biaosítása a Tarsaság kötelezettsége.

A FEB működésével, feladatainak ellátásával kapcsolatosan a FEB-nél vagy annak
bármely tagsánáljelentkező indokolt és igazolt költségeket a Társaság viseli, beleértve
az ülésekre esetlegesen meghívott szakértők munkadíját és költségeit is.

4.3. A FEB tagja 15 napon belül köteles tájékoztatni a FEB-et arról, ha más köztulajdonban
áIIő gazdasági tarsaságnál vezető tisztségviselői, vagy felügyelőbizottsági tagságra
vonatkozó megbízatást kapott és köteles nyilatkozni arról, hogy melyik köztulajdonban
álló gazdasági társaságnál kíván a továbbiakban javadalmazásbanrészesülni.

4.4. A FEB tagjai kötelesek a munkájuk kapcsán tudomásukra jutott adatokat,
információkat, értesüléseket ilzleli titokként kezelni és megőrizni. Nem jelenti a
titoktartási kötelezettség sérelmét a munkavégzés során és annak kapcsán a jelzési és
tájékoúatási kötelezettség teljesítése érdekében az ügyvezetőnek, az Alapítónak és a
jogszabályban meghat ározott hatóságnak, szervnek adott táj éko ztatás.

5. Az ügyrend hatálybalépésének időpontja, jóváhagyása
5.1. A jelen ügyrendet a Ptk. 3:122. § (3) bekezdése alapján a FEB 20ZI. jamlfu 20-án

megtartott ülésén magaállapitottameg, és azt jóvéhagyás végett az A|apitő elé terjeszti.
A jelen ügyrend az Alapítő Képviselőtestülete által történő jővéhagyás napjan lép
hatáIyba, rendelkezéseit ezen időponttól kell alkalmazní. Ugyanezen nappal hatályát
veszti a Társaság korábbi ügyrendje.

Kelt: Pápa, 2021. j

Dr.

-l ,r'h,/'pu
Szabó Tibor

FEB tagFEB elnöke

császár Endre
FEB tag
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