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A Ferenevarosi Egeszsegiigyi SzoIgaltatO Kiizhaszna Nonprofit 1Korlatolt Felelossegii 
Tarsasag (a tovabbiakban: Tarsasag) Feliigyel() Bizottsaga a PoIgari torvenykonyvrol 
szOIO 2013. evi V. tiirveny (a tovabbiakban: Ptk.), valamint a Tarsasag Alapito 
Okiratanak rendelkezesei alapjan iigyrendjet az alabbiak szerint allapitja meg. Jelen 
flgyrencl elfogadasaval a Feliig,yelii Bizottsag 2012. majus 15-en kiadott Ugyrendje 
hatalvat veszti. 

I. ,A Fcliigyelo 13izottsag 	feladata 

1.1. A Fehigyelo Bizottsag a Ptk.-ban meghatarozott joL.d:Orben es lelelOsseggel eljar‘ra a 
Tarsasag Alapitoja reszere ellenOrzi a Tarsasag Ugyvezeteset, valamint a Tarsasag folyamatos, 
operativ tevekenyseget iranyito, ugyvezet3 igazgatOi cimmel felruhazott vezeto allasn 
munkavallalo (a tovabbiakban: Ugyvezeto Igazgate) tevekenyseget, a Tarsasag gazdalkodasat 
es az ugvvezetes szahalyossagat. 

1.2. A l'elugve16 Bizotts4 letrchozasanul: Cs miikidesenek alapvetO szabalyait a Tarsasag 
AlapitO Okiratu tartalniazza. Az. Alapito Okiratnak a Felut2vela Bizottsagra vonatkozo 
rendelkezeseit jelen 	,!vrend 1. sr. melleLletc tartalmazza. 

1.3. A Fehigyelo Bizottsag Ogyrendjet maga allapitja meg, es azt a Tarsasag Alapitaja 
hatarozattal hagyja jova. Az Ugyrend a tulajdonosi hatarozat meghozatalaval lep hatalyba. 

2. A Feliigyelo Bizottsag tagjainal: es elookenek megvalasztasa 

A Feli1:2,yel6 Bizottskt 	AlapitOja altal hatarozott idOtartamra megvalasztott 3, azaz 
harorn termeszetes szemlybal alio testilletkent mukiidik. lipolembe veve a kortulajdonban 
alló gazdasagi tarsasagok takarekos mukodeserol szolo 2009. evi CXXII. torveny elairasait. A 
Felhgyelo Bizottsag tagjai a Bizottsag elsO tilesen maguk koziil, egyszerii szetobbseggel 
valasztjak meg a Fehigyel6 Bizottsag elnoket. A Felugyel6 Bizottsag tagjava megvalasztott 
szemelv koteles a megbizast ellogadO. az osszeterhetetlenseg hianyara is kiterjedo, frasbeli 
jognyilatkozatot tenni. 

3. A Feliigyelli Bizottsag tagjanak iisszeferhetetlensege 

3.1. A Feltigyelo Bizottsag tagjaval szemben a I'd:. 3:22. §-aban foglalt kizaro okok egyike 
sem alibi. Fenn. A tag haladektalanul kOteles az AlapitOkInak hasban bejelenteni, ha 
szemelyevel szemben barmely iisszelernetellensegi ok (Pk 3:115. §) kovetkezik be. 

3.2. A Feliit.tvelO Bizottsag tagja (ten tisztseue ellogaclasatO1 szumitott tizenot napon behil 
errol a tenvrO1 nasban tajekortatni koteles mindazon gazdasagi tarsasagokat, ahol mar vezeto 
tisztsetlyise16. \la' lc lugyclo bizottsagi tag. Amennviben a Fehigyel6 Bizottsag taaja ezen 
tisztsege ellogadasat ko\ etOen yak!: mss gazdasagi tarsasagban vezeto tisztsegviselove, vagy 
felkyelo bizottsagi tagga. e tisztsege elfogadasanak napjatO1 szamitott tizenot napon behil 
errol a tenyrOI irasban tajekortatni koteles a Feliigyel6 Bizottsagot. Amennyiben a Fehigyelo 
Bizottsag a tisztseuckre vonatkozoan osszelerhotedenseget eszlel, koteles annak 
megsziintetesere az erintett tagot 	Ha az erintett tag ezen relhivasnak harminc napon 
behil nem tesz eleget, a Ifeluyvel6 Bizottsagnak az 6sszeierhetetlenseg tenyet jeleznie kelt az 
AlapitOja szamara. 



4. A Feliigyelo Bizottslig tagjaiiah. vagyonnyilatkozat teteli laitelezettseg,e 

A FelugyclO Bizottsag aeon tagja. alit egveb jounlInsnnnl fouva torvenyi vagyonnyilatkozat-

teteli kotelezcnse,g nem ternel. lenigyclo bizotts42,i tisztsege elfogacInsnnak napjLitol szamitott 
harminc napon bcliil IcOteles az. egyes vauvonnyilatkozat-teteli kotelezetts6gekrol szolo 2007. 
evi CL1i. torveny melleklete szerinti vagyonnyilatkozatot tenni, es azt az Alapitonak atadni. 

5. A Fehigyelo Bizottsiigi tagslig megsziinese 

5.1. 	A l'cing\ el6 Bi/onsngi taesag megsznnik: 

	

5.1.1. 	a megbizns idotartamnnak 

	

5.1.2. 	visszahivassal, 

	

5.1.3. 	lemondassal. 

	

5.1.4. 	elhaldlozassal. 

	

5.1.5. 	a Ptk.-ban 111Cgilat'jffOlOtt. 	Ok bek6VetkeztL:,vel. 

	

5.1.6. 	killOn tOrvenvben meghatarozott esetben. 

5.2. A Fehigyel6 Bizottsag tagja ezen tisztsegerol a bizottsdg tobbi taL),- jahoz és az Alapitohoz 
cimzett irasbeli jognyilatkozataval barmikor, indokolas nelktil lemondhat, azonban lemondasa 
csaic az annak irasbeli bejelenteset k6vetO 60. napon valik hatalyossa. Amennyiben az Alapit6 
ezen hatarid6n behil a lemondott tag helvebe 6i fagot vdlaszt meg. a lemondas az Oj tag 
megvalasztasdnaL niinjdn valik hittalvossa. A lemondds bejelentesetol az annak hatalyossa 
valasaig teljedO idOstakhan a tisztsget-01 lemondO bizottsagi tag koteles a megbizatasaval 
jdr6 halaszthatatian reladatokat ellatni. intezkedeseket megtenni, es a bizottsag 
hatarozathozatalaban reszt venni. 

5.3. A Felug,yelo Bizottsag tagjat az AldpitO hatarozataval barmikor, indokolas Welkin  
visszahivhatja. 

5.4. A FelugvelO Bizottsag 	tagjanitk lemondasa. elhaldlozasa. vagy barmely tagjaval 
szemben usszefernL2tetlensegi ok bekO\ etkezesc csetLI'n a FelugveLi Bizottsag torvenyes 
milikOdesenek biztositasit erdekeben a Fehigvelo Bizottsag barmely tagja. illetve az Ugyvezeto 
igazgato haladektitlanul kotcles errol az AlapitOt ertesiteni. 

5.5. Amennviben a Felugyelo Bizottsag elnoke ezen tisztsegerol lemond, de tovabbra is a 
Fehigvelo Bizottsag tags marad, a bizottsag koteles 30 napon bcliil uj elnokot valasztani. 

6. A Feliigyelii Bizottsag tagjamd: akadAlyortatlisa 

Amennyiben valamelyik tag a l'elugyelo Bizottsag Icladatainak elldtasaban tartosan 
(elOreldthatolag harom liOnapot meghalado idOtartamban) itkalalyortatva van, koteles ezt 
irasban hejelenteni a Felugyelo 13izottsdg elnoknek. alai az Alapitonal frasban kezdemenyezi 
iltj tag meg,valasztasat. At cloak akadalyortatasa eseten ez a kotelezettseg a tagokat terheli. 
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7. ik Feliigyelo Bizottslig tagjainal: dijazlisa 

A Fehigvel6 Bizottsag tagjait tevekenyseak ellatasdert dijazas illeti meg. A dijazas 
Osszegerol tit Alapito hatarozattal clam. A dijazas lizetesesrol a Tarsasag Ugyvezet6 igazgateja 
havonta intezkedik. A FelOgyelo Bizottsag elnaenek vagy mas tagjanak e jogviszonyara 
tekintettel a megbizatas megszdinese eseterejuttatas nem biztosithato. 

Egv termeszetes szemely legieljebb c,g.y kOztulajdonbtin alto gazdtis-‘igi tarsasagnal betoltott 
telOgyel6 bizottsaui tats IL ut<in restcsOlket 

8. A Feliigyelii Bizottslig feladatai 

8.1. A Fehigyeki Bitottstig ellenOrzi a Tarsasag Ogyvezeteset. az CJgyvezet3 igazgato 
tevekenvseget, a . jogszabalvok es az iitletrest tulaidonosi hatarozatok vegrehajtasat, 
'Farstistig 1.1azdalkodasanak eredinenvessegCq. 

8.2. A Felrigyel6 Bizottsag koteles megvizsgalni minden, a Tarsus*, AlapitOja szamara 
keszitett valamennvi jelente.st, el6terjesztest es inclitvanyt, amely az Alapito kizarOlagos 
hataskarebe tartozo 	vonatkozik. maid vizsgalata eredmenyerol koteles jelentest tenni az 
Alapito reszere. A felsorolt okiratokat a Tarsasag tigyvezet6 igazgatoja juttatja el a FelOgyelo 
13izons(t2 itigjainak. 

8.3. A FelOgvelo Bi/onskl legaLthb negvedevente rendes files keretc.ca betiil megvizsgalja es  
velemetivezi az CigvN.etek,'s altai a I arsasag vagyoni helyzeter61 es uzletpolitikajarol a 

el6 Bizottsag restere 1:e.stitett .jeleatest. 

8.4. A stainvitcli torveny szerinti eves beszamolorol es at adozott eredmeny felhasznalasar61 
at Alapito esak a Fehigyeki Bizottstig irasbeli jelentesenek birtokaban hatarozhat. A 
FelOgvela Bizottsag czen irasbeli jelenteset minckdi ev aprilis 30. napjaig koteles elkesziteni, 
es azt at Alapito reszeTe eljuttatni. 

8.5. Ket. egNinast kOvet6. szaniviteli tOrvLiaiN.  szeriati inerlegbeszamolo elfogadasa kozotti 
idOszakban kozbens6 inerleg ellogadasar61. vagv osztalekelolcu Fzeteser61 az Cigyvezetes 
esak a Felugvel6 Bizottsag el6zetesj6valiagvtisa birtokaban hatarozhat. 

8.6. A Felugyeki Bizottstu elozetes hozzajarulasa szOkseges az olyan szerzodes 
meg,kotQ.c.sehez. amelv at Alapito Okirat ele)irasai szerint a FelOgyela Bizottsag ciontesi 
hataskOrebe tartozik. N'agN.  Li/ aTarsasag Cs az Alapito kepvise16-testOletenek tagja kozott .jOn 
letre. 

8.7. A Fel0g■ e16 Bizousag a v itsualata kOrebe vont IcL...dest-61 - annak jellege szerint — 
jelentest keszit, allast tOCtLit. vtigN inegallapitast test. illetve at Alapito fele javaslattal 

8.8. A 1'elOuvel6 Bizottsag egyes ellenorzesi letadatok elvegzesevel barmely tagjat 
megbithatja. illetve ellenOrtesi teladatait allancla jelleggel is megoszthatja tagjai kozott. Az 
ellen6rzes elrendcleser61. a bizottsag tagja reszere adott nlegbizasrol, illetve az ellenorzesi 
leladatok tagok kututti inegosztasar6I a bizonstig hatarozattal dOnt. Az ellenorzes mcgosztasa 
nem erinti a I.elugNe16 Bi/onstw 	lelelOssepet, will ttzt 	hog\ at ellenorzest 
mas. tl l'elugN elf 1')itottsap ieladatkOrThe tartotO teN. AeriNsgre is kiterjessze. A bizottsag 
azon tagja. tikit a bizottsag konkret leladat elvegzesevel, Nagy vizsgalattal bizott meg, 
,jelenteset es hatarozati jaNaslatat a bizottsag Wesen az Ligy elotidajakent terjeszti elo. A 
bizottsag a jelentes megvitatasat kovetoen testaleti allaspontot alakit ki, melynek soran nines 
kdtvc az elOtidO tag elOterjesztesehez. A vizsgalat erecnenyerol. illetve annak esetleges 
koNetkezmenveirol a FelOgvel6 Bizottsag hatarotattal Tint. 
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8.9. A FelOgyel6 13izottsag az Liltala kiulakitott velemenyt irasbeli formaban az tigyyezetes 
tudomasara hozza, annak elnOke ntjan, illetve, a Ptk.-ban meghatarozott esetben jelentest 
keszit a Tarsasag Alapit6ja szamara. 

8.10. 	FelUgyel6 Bizottsag kOteles halaclektalanul jelentessel_ vagv inclitvannyal fordulni a 
Tarsasag Alapitojahoz, amennviben azt a Tarsasag erdckc megkivanja, killonosen abban az 
esetben. ha a -1 . 'arsasLig tOrvenybe. az. AlapitO Okiratba, vagy az Alapito hatarozataba iltkoza 
mukodeseral, ilven intezkedesr61. mulasztasrol, szabalytalansagrol. vagy az Alapitoerdekeit 

serto tevekenvsegral. 	 steret tuclomast. 

8.11. A l'clivel6 Bizottsag kOteles megvizsgalni a Tarsusag iigyvezetesenek tevekenyseget, 

ha az Alapito elt illditVLinvozza. 

8.12. A reIngyelo Bizonsag barmely tagja kezdcmenyezheti az Alapito hatarozatanak 
birOsagi lehilvizsgalthat arra hivatkozassal, bogy a hatarozat a Pik., vagy alas jogszabdly, 

vagv az AlapitO Oiarat rendelkezesebe Otkazik. 

Feliigyelo Bizottsag tevd:eilys&ge, a tagol: jogai és kiitelezettsegei 

9.1. A Feliigyel6 Bizottsag a targ,vey elsii rendes bizottsagi iilcsen elrogadasra kerillo eves 
munkatery alapjan latja el ellenOrzesi fk_dadatait. At eves munkatervet a bizottsag tagjainak 
javaslata alapjan a bizottsag 	kesziti el. es terjeszti a bizottsag ele elfogadasra. Az eves 
munkatery tartalmazza a terve/en eseti vizsgalatok targytit, telijecielmet, idopontjat, 

hatariclejet, es al ellenOrzes lefolytatasaval megbizott tag nevet. Az eves munkatery az 

AlapitO_ az t lgvvczen) igazgato. illetve a Felii,g,velO Bizottsag barmelyik tagjanak keresere 

bizottsagi hatarozattal ntOclosithato. illetve kiegeszithetO. 

9.2. A FelhgvelO Bizottsag lagjai jogosultak a Tarsasag valamennyi itgyeben a Tarsasag 
vezeto allash munkavallatOitol lelvilagositast, illetve irasbeli ,jelentest kerni, tovabba a 

Tarsasag valamennvi hileti kOnvvet. iratat. bankszamlajat es hazipenztarat megvizsgalni, 

illetve szakertOvel - a I 	 - megvizsgaltatni. 

9.3. A l'clugvel6 Bizottsag stiliicseg szerint_ hatarozaul alapjan. munkaanyagokat keszit, 

keszittet. 

9.4. A Feliigvel3 Bizottsag tag jai reszt vesznek a Feltigyela 13izottsag iilesein, ahol a bizottsag 
havaskOrebe tartozo iigvekben velemonyt nyilvanitanak. inditvanyt tesznek es ciontenek. 

9.5.A l'elhuvelo Bizottsag tagjat c ininiiC2L:sben az Alapito nem utasithatja. 

9.6. A FcliigNelo 13i/otts:tp: clioniiriCsre teti,11ctl:Cmt, illetve erre lelhatalmazott tagja ntjan, a 

bizottsag ellenOfzest elrencielb hatarozata alapjan . jogosult. a bizottsag Altai a hatdrozatban 

e j(lr,ahagvott Cig■ kiirben. Amennyiben bannelyik tagnak a bizottsag hatdskorebe 
tartozo. vizsgalaiot igen\ lo tigy jut tudomasara. koteles azt a bizottsag legkozelebbi tilesen a 

bizottsag tudomasara hozni. 

9.7. A FeliOlvelal3izottsag midnidesenek technikai es mhszaki felteteleit a Tdrsasag biztositja. 

A Tarsasag. t lgyvezeta igazgatoja Initeles gondoskodni a kelUgyelo Bizottsag iilesere szol6 

megliivoL illetve az ides napirehdi pontj•,tihoz.kapesolOclo dolcurncutuntok hello iclOben yak') 

sziikse,, es 	 ago!: sokszorositasar61 es a jegyzokOnyvek 

mcglcUldeser61. 

9.8. A FelUgyeto 13izottsag. iratanyaganak biztonsagos tdrolasat a Tarsasag biztositja. A 
Felitgyelo Bizottsag iratait a Tarsastig irataitol elkOlOnitetten kell tarolni es kezelni. Az Cilesek 
meghivoit, jegyzOlninyveit es sorszammal ellatoil natarozatait idUrendben nyilvdntartva, 
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iratgyilljtobe ken elhelvezni. A Fehlgyelo Bizottsag inittaraba a bizottsag valamennyi tagja és  
az Alapito kepvisel6jc szabadon betekinthet. 

to. A Feliigyelo Bizolts:ig 	 id* 

10.1. A l'eliigyeki Bizonsag negvedevenkent egvszer rendes illest tart. Az illest a bizottsag 
elnoke hivja ossze. At Ctles asszehivasarol sz6l6 ertesitsnek tartalmaznia kell az Liles 
helvszinet. •klOpontjat es targvat (napirendi pontjail). 

10.2. :\ bizottsL"1,2. clnokc süiaös L2sethen 	 ii1C‘st hivhat assze. A rendkivilli tilesre 
szOlo meghivot 	ill ok es eel megjel6lesevel -- a rendkivilli ides idopontjat legalabb harom 
naptari nappal mcgelozaen. irasban. ro\id  nton 	illetve email titian — kell etjuttatni a 
bizottsag tagjaihoz. A meghivohoz csittolni kell az tiles napirendjet, az eltbgadtisra javasolt 
hatarozat tCrVezek'n. annak indokolasavalL'2s esetleges cl6keszit6 irataival egyutt. 

10.3. A bizottsag snr_Los esetben 	Ulest tart. A rendkivilli [Iles usszehivasat — az ok 
es eel mcg.jclolesevei -- a FehigvelO Bizottsag barmelvik tagja irasban kerheti a bizottsag 
clnoketol. aki a Lerelem kezhezvetelet61 szamitott nvole napon belUI kateles intezkedni a 
Felugvelo llizottsag Ulesenck harmine napon belul i -5sszehivasa irant. Ha az elnok a 
kerelemnel: ezen hataridOn belnl nem test elegct, a tag maga jogosult at ides esszehivasara. 

10.4. Rendkivuli Wiest ReEl iisszehivni atAlapitti kezdemenvezesere. 

10.5. A bizottsag uleset at cln6k irasban. vagv rovid aton (telefonon. telefaxon. e-mailben) 
hivia ossze. A l'elligvelO Bizottsag tagjainal\ at ties 6.szehivasarol sz616 ertesitest az ales 
napjat iccaLhN nvole nappal mcgclOzOcn, a napirendhez tartoz6 dokumentaeiot 
(elOtetjeszteseket. jekaiteseket, hatarozattervezeteket. stb.) at Liles napjat legalabb harom 
nappal megelOzoen meg kell kapniuk. Az clnok valitmennvi tagnak koteles megkuldeni az  
osszes melleldetet. mig az iUsre ineghivottaknak esupan azon napirendi pontokkal 
kapesolatosakat. tanclyek vonatkozasaban a nieghivott erintett. 

10.6. A l'ell.igvel6 Bizottsag kOvetkezO nlesenck helvszinet. idopontjat Cs napirendi pontjait 
lehetOseLt szerint a meueioto nlesen meg kell hatarozni. es azt az illesr61 felvett 
,jevvzok'inv ben rogziteui ken. 

10.7. :\ rdil:2■ - c16 Bizottsag a Tarsasag szekhelven tat-0 uleseit. Kulonos meltanylast 
erdem16 ok. vagv k6rtihnenv eseten a bizottsag ettol eltcro helven is megtarthatja uleset, ha 
ahhoz valanlennVi tagja clozetesen hozzajarul. 

10.8. A szabalvtalanul osszchivott ides esak abban ai. esetben tarthato meg, ha azzal 
valamennvi tag egyetL-.2.rt. 

11. A Fellig:selii Bizotts:ig, liaLirozatkiTessi,ge, cliinteshozatala, iili!srendje 

11.1. A Fehig_ve16 Ilizottsag Ulese akkor hatarozatkepes. ha azon mind harom tagja .jelen van. 

11.2. Amennvibn at ties hatarozatkeptclem m. at ell. ,1; k6teles haladektalanul intezkedni az  
itjabb ides nvole napon helüli kl6pontrit 	 irant. 

11.3. A kelnuvelO Bizottsag idesen a tagok szemC!vcsen kOtelesek mcgjelenni, kepviseletnek 
helve nines. 

6 



11.4. A Felhuvelo Bizonsag illeset tartan tartja, atoll estik a bizottsag tagjai, a meghivottak es  
a. jegyzokonyvvezeto vehet reszt. Az hlesre tanaeskozasi joggal meg kell hivni a Tarsasag 
Ugyvezeto igazgatOi elm viselesere .jogosult vezeta allasn munkavallalojat. Az hlesen barmely 
tag javaslatara tanaeskozasi jouual Inas meghivottak is reszt vehetnek, akar az Liles egeszen, 
akar eg.ves napirendi pontjitinal: targyitlasa soran. A/ elnak koteles uondoskodni arrol, 'logy a 
bizottst'i Ligiain. 	jeg\ zOkOnvvvezetOtt es a meghivontikon kivul az ulesen Inas Ile legyen 
jelen 

11.5. A Felki:yela Bizottsag hleset a bizonsag choke vezeti. 	C11(..s vezetese kereteben at 
elnok meuallapitja at Liles hatarozatkepesseget, vezeti a napirendi pontok vitait, szavazast 
rendel el. megallapitja a bizottsau hatarozatait, es gondoskodik az hies ,jegyzokonyvenek 
vezeteser61. Az His rendjenek lenntartasa at elnih: reladittit. 

11.6. .At, fillesei jelen le■ C) tagok tovabbi napirendi pontra tehetnek javaslatot. Az elnok 
knteles a Hibt)vitett napirend clfogadasat stitvtizasra boesatani. 

11.7. Az uiesen valamennvi mush korlatlan velemenvalkotasi. hozzaszolasi és javaslatteteli 
jog illeti meg. A napirendi pontok meutargvidasitkor at elnak, vagy at adott napirendi pont 
ismertetesere felkert eloado tart tajekortatast es test hatarozati javaslatot. Szukseg eseten a 
bizottsag anal lelkert es az hlesen megiclent staicerto lejti Ri allaspontjat. Az ismertetett 
napirendi ponthot 1.)arinelvil: tag hozzaszolhat. tovabba az eloterjesztohoz, illetve a 
szakertahuz kerdest intezhet. :\mennvihen at adott napirendi ponttal kapcsolatban WI+ 
hozzaszolas vagt, kerdes nem erkezik. at C1115k a napirendi pont megtargyalasat lezarja, es a 
hatarozati javitslatot szavazasria testi lel. A bizottsag a hatarozati javaslatokral napirendi 
pontonkent szay,it. 

11.8. A I'CluoVC16 Bi/ottsLI Ihthiroz'at'dit milt szavazassul. egvszerh szotobbseggel hozza. A 
hatarozathozittalban valamennvi tau ki.heles reszt Veilnl, tart6zkodasnak helye nines. A jelen 
rendelkezessel elleatetes ..tartozkodas-  bejelentese 	szavazatnak minoshl. Barmely tag 
keresere titkos szava/ast 	tartan!. l itkos szavazas eseten a FelCigyeli5 Bizottsag tagjai 
sza\ itzatakat egvellUnt, jeloles 	szavazOlitpon adjak le, melyeket osszekeveres titan at 
ein6k hot nvil\ anossagra. 

11.9. A Felhuvel6 Bizonsau eln6ke indokolt esetben egves kerdesek tart Olesen torteno 
tarp alasat is elrendellieti. Az hies eten rC:szeben kit arChtig a bizottsag tagjai lehetnek jelen, es  

a legY/61c 011vvhen Lit:'irt) Ittl_i- a  hatarozatokat  e5 at. Ll'etleges k016nvC!lemenYtt, illetve tiltakort'Ist 
Hell r6uzitent. 

11.10. Az hlesriti szido ertesitcsben nem szereplii napirendi pontra vonatkozoan a FelhgvelO 
Bizotts41 esLik abhai at esetben hothat hatarozittot, ha azzal valamennvi lag egvetert. Fla a 
hatarozathozatul ellen barmely tau tiltakozik. azt a kdvetketd hies napirendjere kell thzni. 

11.11. .Ainennviben a bizonsag, valitmennvi napirendi pontot megtargvalta, es valamennyi 
hatarozati javalatrOit di.ntiitt. at elnOk uisszeloglalOan ismerteti at hiesen hozott valamennyi 
hatarozatot. maid bcrel:estti at Blest. 

11.12. Amennyiben at Liles ilapirendi pontjainal: targyalasa, illetve a hatarozathozatal barmely 
okbol lchetetienne valna, at einiik iogosult az Chest berekeszteni. Ebben az esetben a 
Eelhuvelo Bizottsag harom munkanapon belhl. a tagok anal meuhatarozott helyszinen es 
idOpontban folvtatolagos Chest tart. 

• 
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12. tk 	 Bizottslig 	jegyz6kiinyve 

12.1. A Feltigyel6 Bizottsag ffleserol jegyzOk6nvvet kell felvenni. A jegyzokonyv 
elkesziteseert a bizottsag elnoke lelelOs. Az tiles megnvitasa titan a jegyzokonyvvezetot az 

ki. JegvzOkonvvvezetO a bizottsag barmely tagja lehet, illetve az ulesen 
meghivoitkent jclen lc\ é barmelv szL.sniLitiv. old kepes arra, bogy az tilesen elhangzottak 
lenvcget 	 r:).i_vitsc. tart Pies cseten jcigvzOkt.inyvvezetonek csak bizottsag) tag 
fie1011ietO Li .  

12.2. A jegyzOLOnv v ilL 	tartalmazniti Lett at [Iles belyszinet. idopontjat, kezdetenek es 
belejezesenek ickipontiat, a jelenlevOk neva cs tisztseget. at elnok hatarozatkepessegre 
vonatkozO megallapitasat. a napirendi pontokat, a napirend egyes pontjaival kapcsolatos 
bozzaszolasok, vlemenyek, inditvanvok. nvilatkortook lenveget, valamint a napirendi 
pontban hozott btitarozatot_ a szavazati tiranvt. tovtibbilt LIZ esetleges killanvelemenyt, illetve 
tiltakozast. 	 szerint tea Pell thmetni a ..nem-mel szavazokat. A 
jegv/iCikUn\ vbea tei kell tuntchti minden ()Ivan adittot es 1.(211Vi, amelv a bizottsag iilesevel  
kapcsolatban jelent6seitti.iel bir. A Fcliligyelei Bizottsag, tagjanak keresere velemenyet szo 
szerint kell jet.4yziikOnyvezni. 

12.3. A jegvtakOnvvben a bizottsag hatarozatait evente itirakezdado, folyamatos arab sorszam 
es ev. valamint azt kiivetiien zarojelben a batarortabozatal rOmai sorszan-M honapjanak es 
napitinak IcItuntclesei\ - el 	 es nvilvantarttati. 

12.4. .\ jegvzOI,Oli\ v. ci a bizottsag elbOkeinek. tovabba 	hitelesitesre meuvalasztott 
bizottstigi tagnaL. vaiamint LI jcgvzOk6nvv-vezet6nek kell 

12.5. :\ jeg.■. reiL6nyv ii prom eredeti pjcitinvban 	 peldanytt at Alapitot , egy 
peldilmyti Liz 	‘,..,Lvvezet:O ig.,izgtitot inch meg, mig egy tovabbi peldanya a Feltigyel6 BizottsOg 
iratutrabtin inegorzesre kertil. A .jegvzOk6intv eilv-egv. az eredetirol k6szitett masolati 
pelEn\ a a l•eltligi.elO Kizottstlig tagiait illcti meg. 

12.6. A jegv zOkObvvet az. blest kilivetO mole capon beltil el Pell kesziteni, majd azt a bizottsag 
idgjuinak. 	 ALApito 	6nkornlanyzati tarsasagok 
kontrolljakoz 	tott szaLmai tamogatassal megbizott 	reszere meg kell 

12.7. A jc_!,\ zOlst.On\ v rc II bi/OUS','W tagjai 	vicIt61 sii"unitott nyolc napon bclill irasban 
eszrevetelt telietneL 	eszrevetelt a jei.i.vzOkOnvvhiliz kell csatolni. A jegyzokonyvben 
elolordaltl) esetleges te\ cdesekct barmelvik tag javaslatara a l'eltigyelO Bizottsug kovetkezo 
iliesL:in Li Leh Jay 

12.8. A Feliltitivel6 	 Olescin Lestult jegvzOkOnvve: ineL!Orzeser61 a Felugyela 
13izonsag elnOke gondosLodiL. 

13. kiilso szakert6 eseti igellybe vetele 

13.1. A i'clbcgvel6 Iiizottstig speciOlis szakertelmet 	kerdesben 	szakerto 
WzreintiLodeset y eheti ig,envbe. A bizottsag hotarozata alttpjan felkert szakerto vizsgalatOnak 
kiqtseget a Itirstisk2 ekeli. 

13.2. A Felbgyel6 Bizottsag lelhatalmatilisa aktpitlin 	eseti szakertOvel a bizottsag elnoke 
Col\ tat torg\ olast. es LI/ L'Sell me<ghItLIsl SYCl/l1J(2:il Li 117.01SL11:2, FICVehell LIZ elnok kali meg. 

13.3. Az eseti sz'ii:C2rt6 zULti 	 izs, q'tLtt tartalmarol. terjedelmeral, hataridejerol es a 
szakertoi P11 C)SS/L:(21',:ii a bizottsag 16N)tit2L11 	 LIFL11-111\ ..al hoz hatarozatot. 
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14.A.Fe 	GB»wtsag tagjainal: felclossiige 

14.1. A Felugyela Bizottsag tagiai az ilyen tisztsett.et hetiilto szemelyektol altalaban elvarhate 
ttondosstitlgal ktelesek reltidataikat 

14.2. A L3§ 2d 136ottsatt tagiai 	1)tht. 1:Ozos karokozasra vontakozo szabalyai szerint. 
korlatlanul es egvetemlegesen leicIncl: 	Tarstisaggal szeinhen az ellcnOrzesi kotelezettsegtik 

megszt*sevel okozott karokert. ideeme a szamviteli tOr\ env szerinti beszamolo, valamint a 
LOpe JO azleti .icientes Osszeallitasaval es nyilvanossagra hozatalaval osszeftiggO 
ellenorzesi kotelezeuseg mettszetteset is. 

14.3. A F28gv36 Bizottsat.t taqjai katelesek a lelticlatuk ellatasa soran tudomasukra jutott 
intbrmaciOkat bizalinasan kezelni. es mcgakadalvozni azt. hotly azok illetektelen szemely 

tudomasara .itissitnal:. A tagol: szenR121v(Ikben leleliisck a titoktartasi kotelezettseg 
megtartastitert. 

15. A Feliigyel6 Bizottslig kepviselele 

A lii3itgv36 Bizottsag. mint testillet neveben a bizottsati, eln0ke. illetve 	altala esetileg 
met.tiataintazott 	 iltitkozatot tenni. 

16. Az iigyrend inOclositiksa 

Jelen iigvrenc1mOdositasti az Alapito .jovaltagvasaval lep hatalyba. 

Dr. koinva 
a FeltittyclO Bizottsatt elnoke 

Budapest. 2015. mai 

.16valtratt,yta 

1)r. 13:ieskai ,1:1nos 
polLI(Irmestcr 

tulLi.klonosi 1:4\ isclo 
.1-;',1,1dp,..‘t d&§R) S I 	 IC \ 	)111: 1111":111N 	t 

3G Li p t 
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Kivonat 
a i'crcncrarasi 	 .S17,olgaltato 	 ,Vonprolit 

Riz(nt.(gcnictk 
21)1.5. crhrili.s.  2 --i 	jegicilkOm-re'h(51 

8/2015. (1V. 27.) sz. hatarozat  
A FerenevArosi Egeszsegiigyi Szolgaltato..  Kozhasznti Nonprofit Kft. Feliigyelo 
Bizottsaga elfogadja a Feliigyelo Bizottsag Egyrendjet, es azt elfogadasra javasolja a 
Kepviselii-testilletnek. 

3 igen, 0 near. egyhangn 

1)r. K nya Laszlo 
elmik 
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