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Tisztelt Képviselő-testület!

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:4. * (1) bekezdés értelmében
szükséges, hogy az önkormányzati tulajdonban álló valamennyi gazdasági társaság - a BKSZ
PLUSZ Kft. és a BÉKÉS-FERMENTKJr. - rendelkezzen szervezeti és működési szabályzattal.
(‚A másik kellő önkonnánvzati tulajdonú cég, a BKSZ KfL és a Békési Férfi Kézilabda NI?.
szen’czeti és működési szubályzalái ci Tisztelt Képviselő—testület 2017. majusban, illetve ci:
augusztusi ülésén hagyta jóvá.)

A fentiek szerint felsoro]t gazdasági társaságok legfőbb szene - Békés Város Önkormányzata
Képviselő-testülete - mint alapító szerv hatáskörébe tartozik a társaságok szervezeti és
működési szabályzatainak jóváhagyása.

A BKSZPLUSZK/L és Békés-Fernient KfL ügyvezetője benyújtotta a társaságok Szervezeti és
Működési Szabályzatainak tervezetét.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a mellékelt Szervezeti és Működési Szabályzatok
megvitatására. és a határozati javaslatokban foglaltak elfogadására.

Határozati lavaslat:

1. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a BKSZ PLUSZ Kft.
Szen’ezeti és Működési Szabályzatát a határozat I. melléklete szerinti
tartalommal jóváhagyja.

Határidő: intézkedésre azonnal

Felelős: Izsó Gábor polgármester



II. Békés Város Önkormányzatának Képviselö-testülete a BÉKÉS-FERMENT
Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatát a határozat 1. melléklete szerinti
tartalommal jóváhagyja.

Határidő: intézkedésre azonnal

Felelős: Izsó Gábor polgármester

Békés, 2018. szeptember 21. Q
Izsó Gtr

poigárMester

Jogi eltenjeyzö: O
Pénzügyi ellenjegyző: A4....
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BKSZ Plusz Nonprofit Kft.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA



I3evezetés

‚Jelen Szervezeti t1s M űködési Szabályzat (a ;oi’hI’iakhcii;: SZMSZ) a cégnyilvántartásról, a

cégnyilvánosságról és a birósáw eégeljárásról szóló 2006. évi V. törvény. a köztidajdonban álló

gazdisági iúrsuságok takarékosabb működésről szóló 2009. évi CXXII. törvény. A Polgari

iörvénvkönvvml szóló 2013. évi V. törvény I larmadik könyv, valamint a larLIsag Alapito

Okirata alapján készült. Figyelembe veszi a számviteli törvény rendelkezéseit. valamint a

munkajoggal kapcsolatos törvényi rendelkezéseket.

A szervezeti és működési szabályzat a Társaság munkaszervezete szervezeti és működési

viszonyai nak szabái vozásával Foglalkozik. igy tartalmazza:

— a Társaság működésére jellemző. nagyrészt hoszabb idore érvényes adatokat. alapveö elveket

és előírásokat. a tevékenységi körét:

— a Társaság irányítási rendszerét. szervezeti I’eiépítését. általános működési rendelkezéseit.

belső szahálvozasait:

— a Társaság vezető és ellenőrző szerveit. azok feladatait és jogkörét. a dolgozók jogait és

kötelezettségeit.

I. Általános rész

1.1 A Társaság (cég) neve és alapadatai:

A cég neve: BKSZ PLUSZ Iiulladékgvűjiési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

A Társaság rővidített neve: BKSZ PLUSZ Nonprofit Kft.(u iovúbbüifcbci;z: Tá;sus6g)

Székhelye: 5630 Békés \‘ersenv u. 4.

Postai elme: 5630 Békés Verseny ti 3.

Telefonszáma: 66/411—174

A Társaság működésének kezdő időpontja: 2013. 07.01.

Céghejegvzés száma: 04-09-007353 számon nyilvántartásba Vette a Békés Megyei Bíróság,

mint Cégbiróság

Tönénvességi ídügveteti szene. Békés Megyei Bíróság (éghírósága

A 1 arsasag dotarta m a: Ii a ta roz a ti a n id O re alakult

A 1 ársaság jegyzett tőkéje: 3.600.000 Ft

A Társaság tulajdonosa: Békés Város Önkormányzata (5630 Békés Petőfi u 2.) (a

toiáh/,icrL hu;,: hJajdonos)
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1.2 A Társaság célja

A nonprofit gazdasági társaság tevékenysége során olyan Rözkladatot lát cl. amelyről a

Magyarország helyi önkormúnyzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény szerint a települési

önkormányzatoknak kell gondoskodni. A Társaság a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
20! I. évi CLXXXIX. törvény l3.. III bekezdése 19. pontja szerinti hLllladékgazdúlkodás
tevékenységi kört kívánja közhasznú feladatként ellátnij

t.3 A Társaság működési területe, telephelvei:

Békés város közigazgatási területe és egyéb ucghízások alapján a nwgyei 65 megyén túli

területek.

A társaság telephelyei: 5630 Békés. Szarvasi út 64 I

5630 Békés. 5777/l Fasz.

5630 Békés. kűlterület 0l5li6 hrsz.

1.4 A Társaság tevékenységi köre:

A társaság közhasznú főtevékenvsége:

38.2 LOS Nem veszélyes hulladék kezelése. ártalmatlanítása

A társaság közhasznú egyéb tevékenysége:

3812 ‘08 Veszélyes hulladék gyűjtése
3822 ‘08 Veszélyes hulladék kezelése. údalmatlanítása
3832 08 Hulladék újrahasznosítása

3900 ‘8 S,cnnvezodésrnentesités. egyéb hulladékkezelés
S 130 ‘08 Zöldterület—kezelés

Á társaság közhasznú tevékenységét segítő g;izdasági tevékenységei:
370008 Szennyvíz gyájtése. kezelése

4322 ‘OS Víz-, gáz-. fútés-. légkondicionáló-szerelés

4329 ‘08 Egyéb épületgépészeti szerelés
4331 ‘08 Vakolás

4332 ‘08 Épületasztalos-szerkezet szerelése

4333 ‘08 Padló—. falburkolús

4534 ‘OS Festés. üvegezés

4399 ‘OS Egyéb speciális szaképítés m,n.s.

6810 ‘OS Saját tulajdonú ingatlan adúsvétete

4120 ‘08 Lakó- és nem lakó épület építése

4221 ‘OS Folyadék szállítására szolgáló közmű építése

4222 ‘08 Elektromos. híradás—technikai célú közmű épíése
4299 ‘OS Egyéb m.n.s. építés

1511 OS Bontás



43 I 2 ‘08 Építési terület előkészítése

4321 ‘08 Villanyszerelés

4339 08 kgyéb befejező építés m.n.s.

4391 ‘08 l’etöfedés. tetőszerkezet-építás

4941 ‘OS Közúli áruszállítás

4942 ‘08 Költöztetás

5222 ‘OS Vízi szállítást kieuészítö szoluáltatás

6832 ‘O I ngatltmkezeles

8020 ‘08 Biztonsági rendszer szolgai ás

8 I O ‘1)8 Epítmánvüzemeitetés

8129 ‘08 Egyéb takaritús

0812 ‘08 Kavies—. homok—. agvagbánvászat

1.5 A Társaság jogállása

A Társaság mint Jogi személy’ saját cégneve — BKSZ PLUSZ I lulladékg\ üjtási Nonproflt Korlátolt

Felelősságű lársaság - alatt jogképes. jogokat szerezhet ás kötelezettségeket vállalhat. perképes.

A Társaság önálló gazdasági rendszerben működik. saját elszámolási bankszámlái vannak. Önálló

adó—, munkajogi jogalanyisúggai is rendelkezik.

(iazdasági tevékenységéről köteles nyilvántartást vezetni, mérleget ás eredmény—kimutatúst

készíteni. Vagyonával a jogszabálvokhan biztosított keretek között gazdálkodik ás

kötelezettságeiárt u rábízott vagyonnal relel.

A gazdasági társaság az Ügyvezető tUelös vezetésével működik.

1.6 Képviselet ás cágjegyzés

A Társaság a nyilatkozatait képviselője útján teszi meg. Cágjegyzásre a Társaság ügy vezetője

jogosult. aki egyben a Társaság képviselője. Az Ügvvezetö a jogszabáh okhan eloirt módon ás

mértékben delegálhatja képviseleti jogát .A képviseleti jog delegálásáról az Ügyvezetőnek

nyilvántartást kell vezetnie.

A képviseletre jogosult szcmál köteles névaláíflsát küzjeg zi vagy ügyvéd által hitelesitve a

eághiróságnál aláírási cimpáldánvon bejelenteni.

1.7 A Társaság szervezeti felépítése

A Társaság lUápítésát az I számú melléklet tartalmazza. A modell kijelöli a feladatokat, valamint

alá ás Zilárendeltságeket. illetve az utasítási rendszert. A feladatok munkaviszony keretében

látandók cl,

1.8 A Társaság irányítási ás ellenőrzési rendszere

Az Alapító ( )kirat által meghatározott. a ‘lársaság munkáját irányító ás ellenörzö szemál\ ek ás
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szervezetek:

Taggyűlés

Ugyvezető

Felügyelő Bizottság

Könyvvizsgáló

1.8.1 Taíwvűiés:

A Társaság legfőbb döntéshozó szerve a Taggyűlés. mely egy tagból- Békés Város Önkormányzata

- áll.

1. A Taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

a) az egyszerűsített éves beszámoló elfogadása,

b) az üzleti terv elfogadása,

c) a könyvvizsgáló megválasztása

d) Ügyvezető kinevezése, jogviszonyának megszüntetése, javadalmazása,

e) vezető tisztségviselőre vonatkozó j avadalmazási szabályzat megalkotása,

1) a társaság alapadatainak módosítása,

g) mindazok az ügyek, amelyeket törvény vagy az Alapító okirat kizárólagos hatáskörébe

utal.

2. A Társaság működésével, szolgáltatásai igénybevétete módjával. beszámolói közlésével

kapcsolatosan a nyilvánosságot biztosítja, egyrészt a jogszabályokban meghatározott módon

(közzétételi kötelezettség), másrészt a jelen okiratban szabályozott irat-betekintési és

felvilágosítás-adási jog rögzítésével.

1.8.2 Üzvvezetö:

A Társaság ügyeinek vitelét és a Társaság törvényes képviseletét az Ügyvezető látja el. Az

Ügyvezető ezen megbízatását megbízási jogviszonyban látja el, megválasztása legfeljebb 5 évre

szól és újraválasztható. Az Ügyvezető a tevékenységéért díjazásban részesül. Az Ügyvezető

díjazásának el kell érni a mindenkor hatályos minimálbér összegét, de nem lehet magasabb a

mindenkori minimálbér hétszeresénét. Az Ügyvezetőre a vezető tisztségviselőre megállapított

szabályokat kell alkalmazni.

Az Ügyvezető:

- képviseleti jogosultsága önálló, Így önállóan képviseli a Társaságot harmadik

személyekkel szemben, valamint a bíróságok és más hatóságok előtt.

- Felügyeli, irányítja és szervezi a működést.

- gyakorolja a munkáltatói jogokat n munkavállalók felett,

- irányítja a gazdálkodási tevékenységet,
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—
kapcsolatot tart a szakmai szervezetekkel. a lelügyeleti szervekkel, vállalkozásokkal

Az Ügyvezető kötelességei különösen:

a) az üzleti könyveket szabályszerűen vezeti.

h) a lúrsaság ügyeiről a Tulajdonosnak felvi ágositást, tájékoztatást adni,

e) a Társaság beszámolójáról. vagyonkimutatásúnak ás közhusznűsági jelentésánek

elkészhéséről gondoskodik.

d ) az Alapító okirat módosíLisút ás a törvén\ ben előírt más adatokaL alam int azok \ál toJását

bejelenti a (‘ághiróságnúl.

e) a Tauuvü I ás által hozott döntések nyi I vántartúsál (I latározatok Könyve) naprakszen

vezeti. gondoskodik a döntések nyilvánosságra hozataláról,

f) gondoskodik a társaság működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintésről,

illetve azokról telvilágosítást ad.

Az iratokba való betekintás iránti igényt (kérelmet) írásban kell az Ügyvezető részére

megküldeni. Az Ügyvezető az iratbetekintésröl külön nvilvániartást vezet, melyből

megállapíthao a kérelmező neve. a kárt irat megnevezése. a kérelem teljesítésánek ideje.

I .8.3 Tulajdonosi ellenőrzés — Fel üuvelohizotisáu:

.AFelügveiőbizonság 3 taíból áll

2 .AFe lügyelőbizottság feladata, hatásköre:

a) megvizsgálja ás válemánvezi a Taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó valamennyi

elő [erj esztást.

b) írásbeli jelentést készít az áves heszámolóról,

e) ellenőrzi a társaság működését. gazdálkodását. ás ennek során az (;gvvezetőtől jelentést.

tájékoztatást. felvilágosítást kárhet. illetve a társaság könyveihe ás irataiba hetekintheL

azokat megvizsgálhatja. hclyzíni ellenőrzést tarthat a cég székhelyén ás telephelycin.

d) ellenőrzi a vagvonmárleg—. vagyonleltár tervezeteket.

e) véleménvezi a I millió Ft értákhatán meghaladó jogügvleteket.

f) a Felüg) előhizottság köteles az Ugvvezetöt tájékoztatni és a ‘l’agg\ ülés döntását

kezdeményezni. ha arról szerez tudomást. hog\ a Fársaság működése során olyan

jogszabálysártés. vagy a Társaság érdekeit eg\ áhként súlyosan sértő esemény (mulasztás)

történi, amelynek megszüntetése, vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az

Ugy vezető. illetve a Tulajdonos döntését teszi szükségessé:”

h$A Könvvvizsuáló:

A kön ‘ vizsgúlóval a megválasztását kö\ etően az \ ezeto köt szerződést a poleári jog

zabálvai szerint.



2. A könyvvizsgáló fel adata. hatásköre:

a) lUadata. hogy gondoskodjon a számviteli törvényben meghatározott könyvvizsgálat

elvégzéséröl, ás ennek során mindenekelőtt annak megállapításáról, hogy a gazdasági

társaság számviteli törvény szerinti beszámolója megfelel—e a jogszabályoknak, továbbá

megbízható ás valós képet ad—e a társaság ‘ agvoni ás pénzüg I bel3 zetéről. muködésének

eredményéről.

1)) hetek in thet ü Jogi személy i rataiha. szánni teli nyíl vániatásaba, k önyveibe, az

Ügvvezetőt5l, a Felügyelő Bizottságtól. a jogi személy munkavállalóitól felvilágosítást

kérhet,

e) ha a jogi személy vagyonának olyan vuttozásut ésíteli, amely veszélyezteti a jogi

személlyel szembeni követelések kielégítésúi. vagy ha olyan körülményt észlel, amely a

vezető tisztségviselők vagy a felügyelőbizottsági tagok e minőségükben kifejtett

tevékenységükért való klelösségét vonja maga után. késedelem nélkül köteles az

ügvvezetésnél kezdeményezni a tagok döntéshozatalához szükséges intézkedések

megtételét

cl) A könyvvizsgáló fUelősségéie a kün vizsgálókra unatkozó hatályos jogszahálvokban.

illetve a Ptk—ban meghatározott felelősségi szabályok az iránvadok.

II. A Társaság belső viszonai

A Társaság legfőbb irányító szerve a taggyűlés. Az ellenőrzési jog az ügy\ itel ás a gazdálkodás

vizsgálatára, Illetve megvizsgáltatásának lehetőségére vonatkozik, amit a Tulajdonosa felügyelő

bizottság útján könyvvizsgáló igénybevételével g\korol .Á Társasághelső ellenőrt nem alkai uaz.

ezért a faggyüléshelsö ellenőrzés keretében átfogó ás eélvizsgálatot rendel het cl.

A Társaság belső kontrollrendszert alakít ki az alábbi célok elérése érdekében:

• a müködés eredményessége, hatékonysága,

• pénzügyi jelentések megbízhatósága.

• megfelelés a jogszabály i előírásoknak.

• védelem a szervezet ewlonásainak nem rendel telésszeru használatától. vesztuségektol.

A belső kontrollrendszer elemei: megklelő kontrollkörin ezet. kontrollte\ ékenvségck. monitoring

rendszer. információs ás kommunikációs rendszer, koekázatkezclés.

III. A Társaság szervezete ós irányítási rendszere

A Társaság az Üzleti tevékenysége által megkö etelt. a feladatok ellátására alkalmas szervezetét az

üg e/etö alakítja Ki. A Táraág a Idadatok liatékonx e uazdhauos cilátasa érdekében



munkaszervezetet hozott létre. A Társasága munkaszervezeten belüli szervezeti egységei útján

látja cl Oladatait. A munkaszervezet az alábbi szervezeti egységekből áh:

3.1 A munkaszervezet, szervezeti egységek

A Társaság szervezetei feladataik ellátása során Íűggőségi kapcsolatokban, továbbá

együttműködési és szakmai kapcsolatokban végzik munkájukat. Az Ügyvezető közvetlenül

irányítja a társaság munkáját. valamint irányítja és Nügveli a küzvetlen vezetők. Az

együttműködési kapcsolatokat a Társaság egyes szakterületeinek feladatköre és tevékenysége

határozza meg.

a) Pénzügyi irányítás, ügyvitelszervezés (Verseny u. 4.): A terület felelőse az irodavezető.

aki közvetlenül felügyeli a munkatársak napi munkáját. A szervezeti egység feladata a

peizugyekkel, nyilvantartasokkal, munkaugyekkel, konyvelessel, adatszolgaltatasokkal

kapcsolatos ugvek vikle a I arsasag tevekenysegi koreivel kapcsolatban.

b) Ilulladékgazdálkodás (Csabai u. 81.): A területért felelös ágazatvezető szervezi a

szerződéses kötelezettségnek megfelelöen a lakossági hulladék gyűjtését és szállítást az

ellátási területeken Biztosítja a megfelelö. járműveket és a hozzújuk tartezú személyzetet a

napra lebontott fetadatokhoz. Szervezi a gépjárművek szükség szerinti műszaki mentését,

javítási fetújítási igényüket jelzi, végrehajtásukat szervezi.

c) Vállalkozási tevékenység: E tevékenység a Társulás agyag- és hulladékgyűjtő

edénykészletének értékesítésre korlátozódik.

IV. A Társaság ügyvezetőjének jogállása

Az Ügyvezető a cég egszemélyi Iklős vezetője.

• Irányítja a Társaság szakmai és gazdasági tevékenységét, gondoskodik a működéséhez

szükséges tárgyi és személyi feltételekröl:

• Elkészíti a Társaság mérlegét, vagyonkimutatását. és ezeket a tagg\ ülés elé teijeszti;

• Gondoskodik a Társaságkönvveinek szabály szerű \ ezetéséről:

• Kapcsolatot tart a Tuküdonost kép iselö polgármesterrel.

• A Társaság üzleti könyveihe és irataiha való betekintést biztosítja

• Kezdeményezi az Taggyűlésdöntését azokban az esetekben. amelyek egyébként taggyűlés

hatáskörébe tartoznának.

• A Társasággazdaságos működéséhez szükséges állapotot kialakítja. a szervezetek

működési rendjét meghatározza.

• A társaság érdekeltségi rendszerét kialakítja.

• Az I gy ezetó a hiztonágos és a doíwzó egé/éeét ó\ iuunkalbltételeket hiztosítki.
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• A munkdöri leírásokat jóváhagyja.

• A mindenkor érvényes Munka Törvénykönyve szerinti munkáltatni jogokat gyakonija,

kötelezettségeket teljesíti.

• Szabályozza a dolgozók éves szabadságának a kiadást rendjét,

• A tevékenységi körben lelsorolt Feladatokban megFelelö szervezetet alakít ki, müködtet.

irányít.

• A Társaság töz—. munka— és köi-nvezetvédelmi rendszere szabályozását jóváhagyja.

• A sajtó és más hirközlö szervek képviselői részére aTársuság egészére vonatkozo

táj koztatást ad.

• A Társaság inFonnációs és adatMdolgozási rendszerek kialakításában. kjiesztésében dönt.

• A Társaság eredményes. és gazclasáuos müködését biztosítja,

• A Társaság számviteli in Formációs rendszerének kialakítása, a bizonylati fegyelem

betartásának Felügyelete.

• Szumviteli politika kidotgozasa, karbantartasa. A szamlarend elkeszítese. alkalmazasa,

karbantartas a

o Leltározás elökészitése. irányítása. leltár kiértékelése.

• Selejtezések adott egység javaslata alapján jegvzökönyvezés. könvvelés. tárgyi eszköz

kivezetés).

o Jóváhagja a munkaszerződéseket. munkabéreket, béren kívüli j Littatásokut és kialakítja az

ösztLinzési rendszerL

V. A Társaság működési rendje

5.1 A Társaság képviselete

A Társaság általános képviseletére egy személyben az (‘gyvezetö jogosult. Az Ügyvezető

általános képviseleti jogosultságáhól adódóan jogosult minden ügyiratot egy személyben aláírni.

A Társaság jogi képviseletét meghízásos jogviszony keretében müködő ügy véd látja cl.

5.2 A bankszán]Ia feletti rendelkezés és az titalványozási jogkörök

A bankszámla feletti rendelkezés. illetve pénzintézetekkel kapcsolatos érdemi levelezés. csak u

bankszámla feletti rendelkezésre feljogosított személyek aláírásával folytatható. Az

Vgvvezetökorlátozás nélkül. önállóan utalvánvozó. utalánvozásra. bmki átutalások teljesitésére

készpénz felvételre felhatalmazást írásban adhat. mcI’ rol nvilvántartást vezet.

5.3. M unkáltatói jogok gyakorlása

4



A munkál tahi jogok gvtkoil ása a dolgozók iii unkaviszonyával kapcsolatos val amennyi kérdésben

való döntés jogát jelenti.

A munkáltatói jo kiterjed:

• a munkaviszony létesítúse. módosítása. megszüntetése.

• a bér és egyéb anyagi öszknzés megállapitása.

• a munka minositee. felelöségre \ onus ás Lmvaui lelelosség alhalm:zása.

• a cl )lgozó utasítására, bcszámo tatasara. értékelésére,

• a munkajogi felelősség megál lapíLsa. kártérítés kiszabása,

o lizetés nélküli szabadság kiadására,

• tanulmányi szerződés megkötésére.

• a Társaság egészét érintő munkaido ás pihenőidő meghatározása

• a Társaság eLiészét érintő bérpotitikai elvek meghatározása

• a dolgozók jutalmazásának enuedélyezése

• a munkaügyi vitában munkáltatói döntés meghozása,

• javadatmazási szahályzatelkészhésére és jutalmak, juttatások, ki izetések engedélyezése,

• a rendes szabadság kiadása,túlóra elrenctelése

5.4 A Társaság valanjeunvi dolgozójának joai és kötelezettségei

5.4.1 A Társasáu dolnozójának jouai:

• az Alaptörvényben megfogalmazott jogait gyakorolhassa:

• szabadon nyi Ivúníthassa véleményét a munkahelyi metbeszélcseken;

• a végzett iminkájáért megkapja azt a bért, keresetet, jutalmat. juttatást, kedvezményt,

amely a Munka [örvén\ kön\ ve. a munkaszerződés. alamint a Társaságbelső

szabályai alapján jár;

• számára biztosítva 1eyenek a munkavégzés feltételei ás eszközei.

5.4.2 A Társasáa valamennyi cloluozójának kötelesséwz saját munkaterületén:

• elősegíteni a Társaság eélkituzéseinek maradéktalan ás eredményes tele.ítését:

• a jogszabál okhan. belső szaháí zatokban és utasításokban eiőírt feladatokat előírás

szerint végrehajtani. azok végrehajtását elősegíteni és ellenőrizni:

• a Tulajdonos és az fJg vezető határozatait késedelem nélkül végrehajtani, akkor is, hu

annak tárgvában külön végrehajtási utasítás nem került kiadásra:

• munkaterületén a törvénvcégct betartani:



• munkakörével járó ( funkeiunál i 5) cl lenőrzési Fel adaLukat folyamatosan ás

következetesen ellátni;

• a Társaságvauvon ás eszközök megóvását előmozdítani;

• a baleset vagy anyagi kór megelőzése (megszűntetése) érdekében intézkedni vagy az

erre illetékesek figyelmét fNhívni;

o iuunkahelven az előírt időpontban munkára képes állapotban megjelenni

• munkaidejét beusztasanak megfelelő. hatékony munkavégzéssul tlteni:

o a I elettese ú kiadott llltinkLtt luiladékwlan ti Iuegkez(lCIl a VoilLitkozO

jOgszabLtl\oknak ás utasitasoknak megfelelően határidőre vágrek tani ás

teváken ságáről feleucsánek beszámolni;

• az aláírt titoktartási nyilatkozatban foglaltakat heartani.

• a rendelkezésére bocsátotí munkaeszközöket felszereláseket gondosan megőrizni.

azokat csak a Társaságárdekáben használni. az anyagokat pedig takarékosan kezelni;

• A jogtalan használattal a Társaságnak okozott kárt a munkajog szabályai szerint meg

kell téri ten i

5.5 A Társaságszervezeti egységei vezetöinek jogai és kötelezettségei

5.5.1 A vezetők kötelessátiei

• Az általuk vezetett egység szakmai irányítása. a feladatok végrehajtúsához szükséges

fl2ltáteiek biztosítása. a munka szervezése ás ellenőrzése;

• a jogszabályokat. belső utasításokat ás rendelkezéseket a heosz (ott dolgozókkal

poitosan ás Mre nem érthető módon közölni. azokat betartani ás betarlatni

• a inunkalgvelnwt betartani ás hetartatni ;a beosztott dolgozók iriunkáját ellenőrizni;

• elősegíteni az irányítás-’a alá tartozó egyságeknek a más szerx ezetekkel való zavartalan

együtuüködásét;

• a dolgozók részére a folyamatos munkát. illetve a munka elvégzésének feltételeit

biztosítani;

• a beosztott dolgozókat szakmailag segíteni. továhbképzésük feltételeit biztosítani ás

szakmai oktatásukat megszervezni, valamint saját szakmai ismereteit folyamatosan

bővíteni;

• a balesetvádelmi ás munkavédelmi utasításokat betartani ás betartatni, a

végrehajtásukat ellenőrizni ás az előírás szerinti állapotok megvalósítását

szorgalmazni:

• intézkedni a külső ás belső eUenör,.ések által ÍJtárt. területét érintő hiányosságok

megszüntetése érdekében;



5.5.2 A vezetők joaai

• részt Venni, 5 véleményét ki kjteni azokon a tanáeskozásokon, értekezleteken,

munkamegbeszéléseken, amelyek feladatkőrébe tartozó kérdésekkel foglalkoznak;

• munkaterületét érintő szahályzatot. rendelkezést. ügyrendet, utasítást előzetesen

véleményezni, illetve ilyen készítését kezdeményezni;

o a munka hatékonyságát javító. eredményességét növelő. f2j lesztését eclzo javashitokat

tenni, Illetve tán oga t n i

5.5.3 ‚\ vezetők hatásköre

o intézkedési. ellenőrzési. beszámoltatási. tájékoztatási. véleménvezési. kezdeményezési,

felelősségre \onásl. ja\ aslattételi

Vezető heosztások:

Ágazatvezető;

A Verseny u. 4. sz. alatti irodában dolgozó itt unkatársak napi m unkáj ának közvetlen

felügelete. szabadságok, tő’ id idejű tá ollétek engedélyezése.

2. A hulladékgazdálkodási tevékeny ség napi szintű logisztikai tladatairiak szervezése.

hosszabb távú (éves) időterv készítése. Kapcsolattartás a gvüjtési területek

Önkormányzataival.

3. A hulladekgazdalkodasban foglalkoztatott munkavallalok napi munkajanak kozvetlen

felügyelete. szabadságok. rövid idejű távollétek engedélezése.

4. Az mert lerakó működésnek felügyelete. ellenőrzése

5. A Társaságtevékenységéhez kapcsolódó ve ői számlák kiállítása.

6. Szállítói számlák utalása. a nyilvántartás kiegészítése az utalás napjaval.

7. Szállítói és vevői számlák besorolása n Társaságtevékeinségi köreinek megfelelően.

S. Munkabérek. megbizási díjak banki utalása.

9. Kapcsolattartás a könyvelővel

I O. Meghatalmazás alapján készpénzfelvétel périztárleltöltés cétjából. pénzárellenöri

feladatok cl látása.

I . A Békésesabai Városüzemeltetési Kft. által kiállított mérlegjegvek analitikus

nyilvántartása adatszolgáltatásokhoz. szükség esetén továhhszámlázása.

5.6 Az Ügyvezető ás a ágazatvezető lielyettesítése
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II a az ügyvezető Feladatai nak ellátásában akadál oztatva Van. akkor általános

helyettesitésre. meghatározott jogkörök gyakorlásra ii Ágazatvezető kap

télhatal mazást. A helyettesítés nem érinti a munkáltatói jogokat.

2. Az ügyvezető helyettesítése a Társaság munkaszervezetének vezetésére vonatkozik

nem a képviseletre.

3. Az ügvvezetőt távolléte. esetén az általa megbízott Ágazatvezető helyettesíti. A

helvettesítésre vonatkozó Feladatokat, hatásköri és Fel elosseget a meehízasnak

tartalmaznia kell.

4. Azígazatvezető helyettesítésére - távollétük. illetve akadálvoztatásuk esetén a

munkaköri leírásban meghaturozou Funkciók betöltő személ ek jogosultak.

A Társaság üg\ vezetője Felett a Tulajdonos. a többi alkalmazott Felett az Uiiv ezető gyakorolja a

Felelősségre vonási. illetve kártérítési jogkört. Lzeknek az ügveknek az előkészítése a meghízott

Ügyvéd Fel adata.

5.7 Bélvcgzők használata, kiadniánvozás

• (‘égbélvegzók mindazon hélyegzök. anielvek a cég hivatalos elnevezését tüntetik ibl.

• A Társaságon kívülre menő iratok hitelességéhez minden esetben cégszerű aláírás

szükséges.

• Az a dolgozó. aki a társaság nevében jogosultság nélkül vagy a Jogosultságát túllépve ir

alá. az ebből ért minden kárért Felelősséggel tartozik.

• (‘éghélvegzőt azokon az iratokon kell használni. amelyeket cégjegyzésre jogosult írt alá és

az aláírásuk alatt a nevet Mtüntették.

• Személyre agy munkakörre vonatkozó hél egzőhasználatot az Ui.i vezető engedélvezhet

(Ágazatvezető.).

• A céghé[\ egzők tárolásáról oly módon kell gondoskodni. hogy ahhoz illetéktelen személy

ne Férjen hozzá. A eégbélvegző jogos használója felelősséggel tartozik a jogosulatlan

használatot lehetővé tevő mulasztásért. gondatlan őrzéséért.

• A céghél egzökröl (lenyomatuk mintdja. használatra jogosult személy megnevezése és

aláírása. a kiadás dát uma M tüntetésével ) az erre megbízott személy lii tel esi tett

nyilvántartó könyvben nyil vántartást vezet. A nyilvántartásban rögzíteni kell, ha a

hélvegző használója személ éhen változás történik. vag a hélveuző elvész.

• Az Cg vezetőa kiadmányozási jogkört az alábbiak szerint határozza meg:

Számlák.szerzödések. adatszolgáltatások kísérőleveleinek aláírására az Irodavezető. az

Inkubátorház menedzser és a lakásgazdálkodási csoport vezetője kap engedd t.

5.8 S,aknnii— ititimikakapesohitük. operatív irányítás



Az Ügyvezetönek a szervezet teljes területére utasítási és ellenőrzési joga van. ltzt u jogai

meghatározott területen Feltételekkel és időben átwházhatja. Az Ügyvezető a szakmai területek

vetek inek bevonásával igény szerint szakmai megbeszéléseket, értekezleteket tari. Az

értekezleteken meghozott döntések végrehajtását heszámoltatással vagy helyszíni szemle útján

ellenőrzi. A vezetőket El beosztottakkal szemben utasítási jog illeti meg. A vezetői utasításokat a

dolgozók kötelesek végrehajtaniA beosztotwknak joguk van — a szolgálati Út betartásával a

Munka Iönénvkön ve vonatkozó elí)íraS3i szerint eljárni.

A szervezet egységei egvmassal Funkcionális szakmai kapcsolatban ‘ annak. A Funkcionális

kapcsolatok a feladatok jel legétől Függően leheuk:tanácskozási—véleménvezést

kapcsolat.adatszolgáltatás,tájékoztatás.

5.9 Az ellenőrzés rendje

5.9.1 Tulajdonosi cl lenöivés:

A Tulajdonos az ellenőrzést elsősorban El Felügyelő Bizottságon keresztül látja cl.

A Fetügyelö Bizottság:

a) ellenőrzi a Társaság és az Ügyvezető tevékenységét,

b) cl lenörzi n Társaság gazdasági ltlvamatmt,

e) ellenörzi a külsö hatósági ellenörzések jeg zókönv eihen rögzített észrevételek hatására tett

intézkedéseket.

cl) eilenorzi a szerzudéek maradéktalan betartását.

e) a végzett ellenörzések alapján javaslatot tesz a gazdálkodás. a gazdasági munka javítására.

5.9.2 Vezetői ellenőrzés:

A vezetői ellenőrzés körében az (g\ ezető és a vezetői munkakürt betöltő dolgozók Feladata a

beosztott dolgozókat a végzett Feladatukról lolvamatosan heszámoltatni és helyszíni ellenőrzéssel

a teljesítést kontrollálni. Feladatuk továbbá a hiányosságok megszüntetéséről intézkedni. a

szükséges anyagi tés Fegyelmi Felelősségre vonást kezdemén\ ezni a Színház agvonának védelme

és gy’arapítása érdekében. A vezetői ellenőrzés körében az Ügyvezető. továbbá az egyes Vezetői

munkakört betöltok kötelesek az aláj tik rendelt dolgozokat végzett munkúj ukról és l’eladataik

teljesitéséröl szükség szerinti g’ akorisáuual heszámoltatni. és egyébként meggyőződni a kitüzött

Feladatok teljesítéséröl .AlUtárt hiányosságok, esetleges szabálytalanságok megszüntetése

érdekében haladéktalanul intézkedni kell.

5.9.3 Belső ellenőrzés:
A belső cl lenőrzés körébe tartozik a Társasáum ü k ődésének . gazdái kotlá sának. pénzkezelésének

ugv’ itelének. a táriáui \ ag\ un édelmének renkzere I’elmérée. a jogs,abál ok .a tárasági
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törvúny. az Alapitó Okirat ás a belső szabúlvzatok betartása. bel es ul kalmazásuk nwgköveteláse.

Belső ellcnőr a Társaság nem alkalmaz. belső ellenőrzást az intáziuán belső ellenőrzési

Íeladatokárt Felelős jegyző rendeli ci.

510 Munkavédelmi előírások

A Társaság munka édelmi helyzetének alakulásáén. a munkavédelmi előírások ás kővetelmánek

árványesitásáárt az Üg vezetonle Idős.

A Társaság munkaszervezetánái egászságes ás bi/tenságos munkakireteleket kell kialakítani.

(londoskocini Kell UI munkahely rendjáről ás tisztaságáról. A Társaság tevékenységére alapvetően

jellemző munkak ékenységre figYelemmel UI dolgozót a biztonságos munkUlvágzás szabályairól ki

kell oktatni. ás cl Kell látni egyedileg szükséges védő óvó eszközökkel.

VI. Vegyes rendelkezések

Ezen szervezeti ás mőködési szabalvzatban nem szabulyozoti kárdásekhen a Polgári

Törványkönyv, a számviteli törvény, ás egyáh társaságokra vonatkozó jogszabályok,

rendelkezések az irányadók.

A BKSZ PLUSZ I lulladákgvüjtási Nonprofit Korlátolt Felelősségü l ársaság Szervezed- ás

Nliíködási Szahálv,atát a Tulajdonos. Békés Város Önkormán\ zatának Képviselő—testülete

számú határozatában cl foLzadta.

Békés, 201$. szeptember 2$.

BKSZ PLUSZ Nonprofit Kíl. Bákás Város Önkormányzata képviseletében

Váezi Julianna Izsó Gábor

ügvvezeto polgármester
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Békés-Ferment Környezetvédelmi, Kereskedelmi

Kft.

Szervezeti és Működési szabályzata
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Bevezetés

Jelen Szervezeti ás Működési Szabályzat (a továbbkikba,z: SZAISZ) a eégnyilvántartásról, a

cágnyilvánosságról ás a bírósági cégeljúrásról szóló 2006. évi V. törvény, a kőzwlajdonban álló

gazdasáui iársasúgok takarékosabb működésröl szóló 2009. évi (‘XXIL törvény. A Pogári

Törvénvkön ‘. ml szóló 20 I 3. évi V. törvény II armad ik könyv, valamint a Társaság Alapító

Old ruta i1 apján készült. Figyelembe veszi a számviteli torvény rendelkezéseit. vul am nt a

munkajoggal kapcsolatos törvényi rendelkezéseket.

A szervezeti ás működési szabályzat a Társaság munkaszemvezete szervezeti ás működési

viszonyainak szabályozásával bgla1lwzik. így tartalmazza:

— a Társaság működésére jellemzö. nagyrészt hosszabb időre érvényes adatokat. alapvetö elveket

ás eloírásokat. a tevékenységi körét:

— a Társaság irányítási rendszerét. szer ezeti relépitését. általános működési rendelkezéseit.

belső szabálvozásait:

— a Társaság vezető ás ellenőrző szeneit. azok feladatait ésjogkörét. a dolgozók jogait ás

kötelezettségeit.

I. Általános rész

1.1 A Társaság (cég) neve és alapadatai:

A cég neve: Békés-Feiment Környezetvédelmi, Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű

Társaság

A Társaság rövidített neve: Békés—Fernient Kft. Ui íoiabhia/cbu,z: h;saság)

Székhelye: 5630 Békés Verseny u. 4.

Postai cime: 5630 Békés Verseny u. 4.

Telefönszáma: 66/411-174

A Társaság működésének kezdő időpontja: 2012. 06.27.

Céghejegyzés száma: 04—09—0008046 számon nyilvántartásba vette a Békés Megyei Bíróság.

mint Cégbíróság

Törvényességi Mügyeleti szerve: Békés Megyei Bíróság Céghírósága

A Társaság idöartama: határozatlan időre alakult

A Társaság jegyzett tőkéje: 3.000.000 Ft

A Társaság tLllajdonosa: Békés Város Önkormányzata (5630 Békés Petőfi u 2.) (u

tol 6 / )hhlk/’t 1;: IZÉ/t Ik/Pl os)



1.2 A Társaság célja

Békés Város közigazgatási területén hulladék újrahasznosítús, és egyéb szolgálíatasok ellátása.

1.3 A Társaság működési területe, telephelvei:

Békés város közigazgatási területe és egyéb meghizások alapján a megyei és megyén túli

területek.

1.1 A Társaság tevékenységi köre:

]bte\ékenvség: lIuI/ucldc zijmhuv:,zouusu

3.2.Egyéh tevékenységi kör(ök):

Szervetlen Vegyi al apanyag gyártása

Szerves vegyi alapanvag gyártása

Mezúgadasugi vegyi termék g ártása

M.n.s. egyéb Vegyi termék gyártása

Egyéb m.n.s feldolgozóipari tevékenység

Szenn víz gvútése. kezelése

Niezögazdasági termék ügynöki nagykereskedelme

Egyéb termék ügynöki nagykereskedelme

Vegyes (ermékkőrű ügvnöki nauvkereskedelem

Közúti áruszállítás

Növénywrmesztési szolgáltatás

l3etakarítást követő szolgáltatás

Lakó- és nem lakó épület építése

Folyadék szállítására szolgáló közmú építése

Bontás

Építé5 terület előkészítése

É P tunényüzem cl tetés

Egyéb takarítás

Zöldterűlet-kezelés

1.5 A Társaság jogállása

A Társaság. mint jogi személy saját eégneve — Békés — Ferment Kl — alatt jogképes, jogokat

szerezhet és kötelezettségeket vállalhat. perképes.

A Társaság önálló gazdasági rendszerben müködík. saját elszámolási bankszámlái vannak. önálló

adó—, munkajogi jogalanyisággal is rendelkezik.



Gazdasági tevékenységéről köteles flY ilvántartást \ ezetni. mérleget ás eredmény—ki niutatást
készíteni. Vagyonával a jogszabályokhan biztosított keretek között gazdálkodik ás

kötelezcttségeiért a rábizott vagyonnal McI.

A gazdasági társasága; Lgvvcietö lelelős \e/téSé\ cl múködik.

1.6 képviselet és cégjegyzés

A Társaság a n’ ilatkozatait képviselője útján teszi meg. Cégiegvzésre a Társaság ügyvezetoje

jogosult, aki egyben a Társaság képviselije. Az Ug e/eh) a jogs/abal\ okban előírt moLlon ás

mértékben delegálhatja képviseleti jogát. A képviseleti jog delegálásáról az Ügyvezetőnek
nvilvantartast kelt vezetnie.

A képviseletre jogosult személy köteles névaláirását közjeg ző Vagy ügyvéd által hitelesítve a
eégbíróságnál aláírási eímpéldányon bejelenteni.

1.7A Társaság siervezeti felépítése

A társaság feladatait ellátó személyek:

g3 vezcto

• I fő pénztáros ügyintéző

1.8 A Társaság irányítási és elleníiriési rendszere

Az Alapító Okirat által meghatrozou. a Társaság munkáját irán itó és cl lenőrzö személyek és

szervezetek:

Taggvilés

L gy vezet)

Felügelő Bizottság

1.8.1 ‘l’awivülés:

A Társaság legföbb döntéshozó szerve a Tagg; ülés. mclv egy tagból- Békés város Önkormányzata

- áll.

A Tagg’ ülés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

a) az egvszerüsítelt éves heszámolo cl fogadása.

h) az Üzleti terv cl kgaclása,

c)
(Tg\ \•ezető kinevezése, jogviszonyának megszüntetése.

cl) vezető tisztségviselöre vonatkozó ja\ adalmazási szahál zat megalkotása

e) a társaság alapadatainak módosítása

O mindazok az ügyek. amelyeket törvény vagy az Alapító okirat Kizárólagos hatáskörébe

ársasig nidkődéHé\ cl, gém bc etele n1oja\ at. hcszdmotói L/léé\cl

4



kapcsolatosan a nyilvánosságot biztosítja. egVrész[ a jOgs/LlbUl\t)kbLIIl lTWgllUtaFOzOtt niodon

(özzététel i kötelezettség), másrészt a je)en okiratban szabályozott irat—beteki ntési ás

felvilágosítás-udási Jog rögzítésével.

.8.2 Üuvvezetö:

A Társaság ügyeinek vitelét ás a Társaság törvényes képviseletét az Ügyvezctö láUa cl. Az

iJg\ezetö ezen megbizatását munkaviszonyban látja cl. megvalasztása legfeljebb 5 évre szól ás

újraválasztható. Az Ügyvezető a tevékenységét térítésmentesen látja cl

Az Üuvvezetö:

— kepviseleti jogosultsaga onailo. ig\ onalloan kepviseli a Farsasagot barmadk

szemelvekkel szemben. valamint a bíróságok és más hatóságok előtt.

— l’elügveli. irányítja ás szervezi a mükődést.

— gyakorolja a munkál tatói jogokat a munkavállalók lUett.

— iranyitja a gazdalkodasi tevekenyseget.

— kapcsolatot tart a szakmai szervezetekkel. a lelügyeleti syervekkel. vullalkozásokkal

Az Vgvezeto kötelességei különösen:

a) az Üzleti könyveket szabályszerűen vezeti.

b) a Társaság ügyeiről a Tulajdonosnak felvilágosítást, tájékoztatást adni,

e) a Társaság heszámolójárói, vagyonkimutatásának ás közhasznúsági jelentésének

elkészíéséről gondoskodik.

d) az Alapító okirat módosítását ás a törvényben előírt más adatokat. valamint azok változását

bejelenti a Céuhirósáwiál.

e) a 1 aggyules altal hozott dontesek nyi Ivantartasal (I latarozatok konyve) naprakeszen

vezeti, gondoskodik a döntések nyilvánosságra hozataláról,

O gondoskodik a társaság működésével kapcsolatosan keletkezett iratokha való betekintásröt.

illetve azokról felvilágosítást ad.

Az iratokha való hekkintés iránti igényt (kérelmet) írásban kell az (“gvvezetö részére

megküldeni. Az (Tg\..\.ezeRi az iratbetekintésről külön nvi vántartást vezet, melyből

megállapítható a kérelmező ne\e, a kért irat megnevezése. a kérelem teljesítésének ideje.

1.X.3 Tulajdonosi ellenőrzés — l7elüevelöbizottsáu:

I. A l:elügvelőbizottság 3 tagból áll.

2 A Felügyelőbizottság feladata, hatásköre:

a) megvizsgálja és véleményezi a ‘l’aggvülés kizárólagos hatáskörébe tartozó valamennyi

elóteilesztést.

h) írásbeli jelentést készít az c\ es beszainotorul.



c) ellenőrzi a társaság niköclését. gazdálkodását, és ennek során az (gyvezetötöl jelentést.

tajekuztatas L (‘elvi lágosítást kérhet, i I letve a társaság kőnv eibe ás i rataiba beteki n IheL

azokat megvizsgálhatja, helyszíni elleníírzést tarthat a cég széklielyún

cl) ellenőrzi a vagyonmérleg—, vagyonleltúr tervezeteket,

e) véleménvezi a I millió Ft értékbatárt meghaladó jogügyleteket,

1’) a I elügvelohizottság köteles az Üu\ vezetot tájékoztatni é a Taguvulés döntését

kezdeménveini. ha arról szerez tudomást, bog a ‘lársaság miködése sulán olyan

IogszLlt1ulysrtes. vagY a lársaság érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás)

történt, amelynek megszüntetése, vagy következményeinek elhárítása. illetve enyhítese az

ügyezetö. illetve a Tulajdonos döntését teszi szükségessé;”

II. A Társaság belső viszonyai

A Társaság legfőbb irányító szerve a taugvülés. Az ellenürzési jog az Qg vitel ás a gazdálkodás

vizsgálatára. illetve megvizsáltatásának lehetőségére vonatkozik. amit a fulajdonosa felügyelő

bizottság útján könyvvizsgáló igénybevételével gyakorol. A Társasághelső ellenőrt nem alkalmaz.

ezért a iaggvulésbelső ellenőrzés keretében átfogó ás célvizsgálatot rendelhet cl.

A Társaság belső kontrollrendszert alakít ki az alábbi célok elérése érdekében:

• a működés eredménvessége. hatékonysága.

• pénzügYi jelentések megbizhatósága.

• megMelés ajogszabályi előírásoknak,

• védelem a szervezet erőlbrrásainak nem rendeltetésszerü használatától, veszteségektől.

A belső kontrollrendszer elemei: megfelelő kontrol lkőrnvezet. kontrol ltevékenvségek. irionitoring

rendszer. információs és kommunikációs rendszer. kockázatkezelés.

Ill. A Társaság szervezete és irányítási rendszere

A Társaság munkaszervezettel nem rendelkezik. ;\ munkamegosztás az ü vezető és a pénztáros

üg intézö között jön létre.

a) Vállalkozásszervezés: nem képez önálló szervezeti egységet az (‘gvvezeto közvetlenül

felüg eti a területet. Jellemző területe a rendezvénvszervezés.

IV. A Társaság ügvvezetőjének jogállása

Az ígyvezető a cég euvszemél i felelős ezetoie.



• Irányítja a Társaság szakmai ás gazdasági tevékenységét. gondoskodik a működéséhez

szükséges tárgyi ás személyi lUtételekről:

• Elkészíti a Társaság mérlegét, vagyonkimutatását, és ezeket a taggyűlés elé terjeszti;

• Gondoskodik a Társaságkönvveinek szabályszerű vezetéséról:

• Kapcsolatot tart a Tulajdonost képviselő polgat’mesten’el,

• A ‘ársaság üzleti könvveibe ás rawiba va[ó betekintést biztosítja

• Kezdeményezi az Taggvűlésdűntését azokban az esetekben, amelyek egyébként taggyűlés

hataskörébe tnrtoznának.

• A munkakori leirasokat jovahuu\ja.

• A mindenkor érvényes Munka Törvénykönyve szerinti munkáltatói jogokat gyakorolja,

kötelezettségeket teljesíti.

• Számviteli politika kidolgozása, karbantartása. A számlarend elkészítése, alkalmazása,

karban tartása

o Leltározás előkészítése, irányítása, leltár kiértékelése.

o Selejtezések adott egység javalata alapján tjegvzőkönyvezés. könyvelés. tárgyi eszköz

kivezetés).

• ióvábagvja a munkaszerzödéseket. munkahérekeL béren kivüli juttatasokai és kialakitja az

ösztönzési rendszert.

V. A Társaság működési rendje

5.1 A Társaság képviselete

A Társaság általános képviseletére egy személyben az Ügyvezető jogosult. Az Ügyvezető

általános képviseleti jogosultságából adódóan jogosult minden ügyiratot egy személyben aláírni.

A Társaság jogi képviseletét megbízásos jo\ iszony keretében működő ügyvéd látja cl.

5.2 A banks,ámln feletti rendelkezés és az iitalványozíisi jogkörök

A hankszámla feletti rendelkezés, illetve pénzintézetekkel kapcsolatos érdemi levelezés, csak a

bankszámla feletti rendelkezésre feljogosított személyek aláírásával Íblytatható. Az (‘gvvezető

korlátozás nélkül. önállóan utalvánvozo. utalvánvozásra. banki átutalások teljesítésére keszpénz

felvételre felhatalmazást Írásban adhat, melyről ovi lvántartást vezet.

5.3. Munkáltatói jogok gyakorlása

A munkáltatói jogok gyakorlása a dotgozók munkaviszonyával kapcsolatos valamennyi kérdésben

való döntés jogát jelenti.



A munkáltatói joi kiterjed:

• a munkaviszony létesítése. niudosítása. nLcgszLLntewse.

• a húr ás egyéb anyagi ösztönzés megállapítása,

• a munka minősítése. felelősségre vonás és anyagi felelősség alkalmazása,

• a dolgozó utasítására, beszámolt tására. értékelésére,

• a munkajogi llelősség megállapítása. kártérités kiszabósa.

• fizetés nélküli szabadság kiadására.

• tanulmánvi szerződés megkötésére.

o a Társaság egészét érintő munkaidő ás pihenőidő meghatározása

• a Társaság egészét érintő bérpolitikai elvek meghatarozása

• a dolgozók jutalmazásának engedélyezése

• a munkaügyi vitában munkáltatói döntés meghozása,

• javadalmazási szuhályzatelkészitésére ésjutulmak. juttatások. kifizetések engedélyezése.

• a rendes szabadság kiadása,tűlóra elrendelése

Az Ügyvezető felett a munkáltatói jogokat a Tulajdonos gyakorolja. A Társaságalkalmazottai

felett a munkáltatói jogot az Ügyvezető gvakorotja.

5.4 A Társaság dolgozójának jogai ás kötelezettségei

5.4. I ATársasáu dokzozó jónak jouai:

• az Alaptörvényben megfogalmazott jogait gyakorolhassa;

• szabadon nyilváníthassa véleményét a munkahelyi megbeszéléseken;

• a végzett munkájáért megkapja azt a bért. keresetet, jutalmat. juttatást. kedvezményt.

amely a Niunka Törvénykön ve. a mminkaszerzüdés. alamint a Társaság belső

szabályai alapján Jár;

• számára biztosítva legyenek a munkavégzés feltételei ás eszközei.

5.4.2 A Társaság dolgozójának kötelesséue saját munkaterületén:

• elősegíteni a Társaság célkituzéseinek maradéktalan és eredményes teljesítését:

• a jogszabálvokban. belső szabál zatokban és utasitásokhan elüirt feladatokat előírás

szerint végrehajtani, azok végrehajtását elősegíteni ás ellenörizni:

• a Tulajdonos ás az Ügyvezető határozatait késedelem nélkül végrehajtani, akkor is, ha

annak tárgyában külön végrehajtási utasítás nem került kiadásra;

• m unkaterül etén a torvénvességet betartani:



o munkakörével járó ( Funkc onál s) ellenőrzési leladatokat lolyamatosan ás

következetesen eHátni;

• u Társaságvagvon ás eszközök negó\ását elomozdítani:

• a baleset vagy anyagi kár megelőzése (megszüntetése) érdekében I ézkedni vagy az.

erre illetékesek Figyelmét fllhivni:

• nunkahelven az előírt időpontban munkám képes állapotban megjelenni:

• iunkaidejét beositásának megIelen. hatéknfl\ nlnkuvág/ássel lteni:

o a lelettese által kiadott m Linkát hal adéktal anti! megkezdeni, a vonatkozó

jogszuhalvoknak es utasitusoknak meglelcloen hatandore vegreha tani

tevékenységéről felettesének beszámolni:

o az aláírt titoktartási nyilatkozatban loglaltakat betartani

• a rendeLkezésére bocsátott munkaeszközöket. Felszereléseket gondosan megőrizni.

azokat csak a Társaságérdekében használni, az anyagokat pedig takarékosan kezelni;

• A jogtalan hasznalattal a Tarasagnak okozott kart a munkajog szabatyat szerLnt meg

kell téríteni.

• I la (:gezető feladatainak ellátásában akadáloztatva van. akkor általános

hetvettesítésre. meghatározott jogkőrök g\ akorlásra az lroda ezető kap Felhatalmazást.

A hetyettesités nem érinti a munkáltatói jogokat.

2, Az Ügyvezető helyettesítése a Társaság munkaszervezetének vezetésére vonatkozik

nem a képviseletre.

3. Az Ügyvezetőt távolléte. esetén az általa megbízott Irodavezető helyettesíti. A

helyeltesítésre vonatkozó feladatokat, hatáskört és felelősséget a meghízásnak

tartalmaznia kell.

4. A szervezeti egységek vezetőinek helettesítésére - távollétük, itletve akadátyoztatásuk

esetén a munkaköri leírásban meghatározott Funkciók beöitő személyek Jogosultak.

A Társaság Ügyvezetője felett a Tulajdonos. a többi alkalmazott felett az Ügyvezető vakorolja a

felelősségre vonási. illetve kártérítési iogkört. Ezeknek az ügeknek az előkészítése a meghizott

ügyvéd feladata.

5.7 Búlyegzők használata, kiadniánvo,ás

• C’égbélvegzők mindazon hél egzők. amelyek a cég hivatalos elne ezését tüntetik fel.

• A Társaságon kívülre menő iratek hitelességéhez minden esetben cégszerű aláírás

szükséges.

• Az a dolgozó. aki a társaság nevében jogosultság nélkül agy a jogosLiltságát túllépve ir

alá. az ebbol ért minden kárért Felelo1séugel tartozik.
()



• Cégbélyegzőt LV okon az iratokon kell használni, amelyeket cégjegvzésre jogosult irt alá és

az alaíiásuk alatt a nevet tltüntették

• Személyre vagy munkakörre onatkozó hélyegzdluisználatot uz (gvvezető engedélyuzhet

A cégbélveuzök tárolásáról oly niodon kell gondoskodni. hogy Ldlhoz illetéktelen személy

1W féijen hozzá. A cégbélvegző Jogos használója felelösséggel tartozik a jogosulatlan

haszná[utot lehetővé tevo mul asztáséri. gondatlan őrzéséér.

• A t.égbél\ egzokrol ( lenyomatuk miniája. használatra jogosult s/elflél\ megnevezése és

alairusa, a kiadás dátuma Wltüntetésúvet) az erre meghízott személy hitelesített

nyi I vántartó könyvben nyi Ivánt arLst vezet. A nyilvántartásban rögzíteni kell, lui a

hélegzö használója személyében változás történik. vagy a bélvegző elvész.

o Az Ugy ezetőa kiadmányozási jokört az alábbiak szerint határozza meg:

Számlák.szerződések. aclatszolgáltatások kisérőleveleinek aláírására az, Irodavezető, az

Inkuhátorház menedzser és a lakásgazdálkodási csoport vezetője kap engedélyt.

5.9 Az ellenőrzés rendje

5.9.1 Tulajdonosi ellenőrzés:

A Tulajdonos az ellenőrzést elsősorban a Fel üg elő l3izottságon keresztül látja cl.

A Felügyelő Bizottság:

a) ellenőrzi a Társaság és az Ügyvezető tevékenységét,

b) ellenorzi a Társaság gazdasági lölamatait.

c) ellenőrzi a külső hatósági ellenőrzések jegyzőkönvveiben rögzített észrevételek hatására tett

intézkedéseket,

cl) ellenőrzi a szerződések maradéktalan betartását,

e) a végzett cl lenörzések alapján javaslatot tesz a gazdálkodás. a gazdasági munka javítására,

5.9.2 Vezetői ellenőrzés:

A vezetői ellenőrzés körében az Cgvezető és a vezetői munkakört betöltő dolgozók lladata a

beosztott dolgozókat a végzett feladatukról Ibi amatosan buszámoltatni és hel színi ellenőrzéssel

a teljesítést kontrollálni. Feladatuk to ábbá a hiányosságok megzüinetéséről intézkedni. a

szükséges anyagi lés fegyelmi felelösségre vonást kezdeményezni a Színház vagyonának védelme

és gvarupitásu érdekében. :\ vezetői ellenorzés körében az Cg\ \ezeto. továbbá az egyes ezetoi

munkakőrt bekltők kötelesek az aláj tik rendelt dolgozókai végzett munkájukról és feladataik

teljesítéséről szükség szerinti gyakorisággal beszámoltatni. és eg\ éhként meggvöződni a kitűzött

feladatok teljesítéséről. A feltárt hiányosságok. esetleges szabálytalanságok megszüntetése

érdekében haladéktalanul intézkedni kell.



5.9.3 Belső ellenőrzés;
A belső ellenőrzés körébe tartozik a Társaságműködésének. gazdálkodásának. pénzkezelésének.

ügyvitelének, a társasági vagyon védelmének rendszeres felmérése, a jogszabályok, a társasági

törvény, az Alapító Okirat és a belső szabálvzatok betartása. hel\ es alkalunzásuk megkövetelése.

Belső ellenőrt a Társaság nem alkalmaz, belső ellenőrzést az intézményi belső ellenőrzési

leladatokért fölelős jegyző rendeli cl.

VI. Vegyes rendelkezések

kzen szervezeti és iüködési svahál\ zatban nem szabul\ ozott kérdésekben a Pobiáyi

Törvénykönyv. a számviteli törvenv. és egyéb társaságokra vonatkozó jogszabályok.

rendelkezések az iránvadók.

Á Békés-Ferment Kil Szervezeti- és Működési Szabályzatát a Tulajdonos. Békés Város

Önkormányzatának Képviseld—testülete zámú határozatában

cl fögadta.

Békés. 2018. szeptember 28.

Békés—Ferment Kft. Békés Város Önkormányzata képviseletében

Váezi Julianna só Gábor

ügvvezeto polgármester


