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Ána!ános rendelkezések

A

Társaság a jelen Szervezeti és Működési Szabályzatban, valamint a Társaság Alapító
Okiratában rögzített célok eléréseérdekében,a jelen Szervezeti és Működési Szabályzatban
határozza meg belső szervezeti rendszerének és működésének rendjét a feladatok és
hatáskörök pontos elkülönítése érdekében. A jelen szabályzat célja továbbá, hogy lerakja egy
olyan hatékony és átlátható működési rend alapjait, amely alkalmas a felügyeleti és a
tu lajdonosi el lenőrzés érvényesü lésénekbiztosításá ra.

1.1 A Társaság adatai
társaság teljes elnevezése:
társaság rövidített elnevezése:
társaság jogi formája:
társaság székhelye:
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E-mail cím:
A társaság pénzforgalmi jelzőszá ma
A társaság adószáma:
Cégjegyzékszá m a:
A társaság alapítása:
A társaság bejegyzése:
Számviteli nyilvántartás módja
A cég adózási rendje:
A társaság könyvvezetését végzi:
A cég jegyzett tőkéje:
A cég fő tevékenysége:
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Pápai Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Pápai Sport Nonprofit Kft.
Korlátolt felelősségű tá rsaság
8500 Pápa, Téglagyári út 3.
06 89 770 037
iroda@papaisport,hu
1748045-24818313
28839369-2-19
19-09-521556
2020.1,0,22.

2o2o.1,I.26.
kettős könyvvitel
ÁrR alany
Külsős cég szerződéses viszonyban
3.000.000 Ft
93 11 sportlétesítményműködtetése

t.2 A Társasás iogállása, képviselete
A Társaság Alapító Okiratát Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fogadta el, Az
Alapító Okirat mindenkor hatályos, egységes szerkezetbe foglalt szövege a jelen szabályzat
mellékletét képezi.

A

Társaság jogi személyiséggelrendelkezik, melyet az Alapító határozatlan működési
időtartamra alapított. A Társaság üzleti éve - kivéve az alapítás évét- megegyezik a naptári
évvel. A Társaság jogképes, cégneve alatt jogokat szerezhet és kötelezettségeket vállalhat,
így különösen tulajdont szerezhet,szerződést köthet, pert indíthat és perelhető. ATársaság a
cégjegyzékbe való bejegyzésével, a bejegyzés napján jött létre. A Társaság feletti
_]

törvényességi felügyeletet a Társaság székhelye szerint illetékes cégbíróság látja el a Ctv.
szabályai szerint,
A Társaság ügyeinek intézésétés a Társaság törvényes képviseletétaz ügyvezető, mint
vezető tisztségviselő jogosult és köteles ellátni, aki a Társaság egyszemélyi felelős vezetője,
és akit a Társaság tevékenységévelösszefüggő ügyekben általános, egyszemélyi és önálló
cégjegyzésiés képviseleti jog illet meg. Képviseleti jogát esetenként, vagy az ügyek
meghatározott csoportjára nézve átruházhatja, meghatározva a képviselendő állásfoglalást.

A szervezet vezetői - a tevékenységi körükbe tartozó feladatok végrehajtása során - eseti
képviseletet gyakorolnak, azaz külső szervekkel közvetlenül tartják a kapcsolatot, Erről
kötelesek az ügyvezetőt tájékoztatni.

Az ügyvezetőn kívül a vezető állású munkavállalók képviseletijogosultsága a szakterületükre
korlátozódik. Jogosultak azonban az irányításuk alá tartozó szakterületen foglalkoztatott
munkavállalók bármelyikét felhatalmazni arra, hogy egyes meghatározott esetekben és
ügyekben a szakterületet képviseljék.A Társaság képviseleti rendjére vonatkozó általános
szabályoktól eltérően a Társaság jogi képviseletét állandó vagy eseti megbízási szerződés
alapján egyéni ügyvéd, ügyvédi iroda, illetőleg ügyvédi iroda tagjaként ügyvéd látja el.

1.3 A Társaság alapfeIadata
A Társaság Alapítójának feladata a Magyarország helyi önkormányzatairól szőlő 2Ot2, évi
CLXXXIX. törvény ].3.§ rendelkezéseiben meghatározottak szerint az alábbi:

az egészségeséletmód segítésétcélzó szolgáltatások, turizmussal kapcsolatos, valamint
sport, ifjúsági ügyek. Továbbá a sportról szőló 2004. évi l. törvény 55. § (1) bekezdés c) és d)
pontjai alapján a tulajdonát képező sportlétesítményekfenntartása és működtetése, az
önkormányzati testnevelés és sporttevékenység gyakorlása, feltételeinek megteremtése, az
55. § (4) bekezdése alapján alkalmazandó 55. § (3) bekezdés a) és c) pontjai alapján a
területén tevékenykedő sportszövetségek működése alapvető feltételeinek, valamint a
sportági és iskolai területi versenyrendszerek körébe tartozó sportrendezvények
lebonyolításának segítése,továbbá az egészségügyről szóló t997. évi CLIV, törvény 152/^, §ában meghatározott helyi közösségi egészségfejlesztésitevékenységekben való
közreműködés, azok támogatása és aktív kezdeményezése, és a 153. § (2) bekezdésében
foglalt természetes gyógy-tényezőkkel kapcsolatos feladatok ellátása, amely feladatokat az
Alapító a Társaság útján látja el.
A társaság célja:

-

önkormányzati tulajdonú sportlétesítményekhatékony üzemeltetése és célszerű
fejlesztése, a létesítményekhezkapcsolódó szolgáltatások széles körének kiépítése,
versenyképes értékesítése

a

szabadidősport területén szemléletformálással, az egészségeséletmód
népszerűsítésével,mozgásformák sokszínű lehetőségének felkínálásávaI az

egészségmegőrzés, illetve a rekreáció elősegítése a város lakossága számára
a gyermek- és diáksport városi, regionális és országos versenyrendszerének
lebonyolításához, a versenysport versenyrendszereinek lebonyolításához, valamint a
szabadidősport eseményeihez szükséges feltételek biztosítása, sportprogramok,
mozgásos tevékenységek szervezése és támogatása
a lakosság minden társadalmi rétegénekés valamennyi korosztályának ösztönzése a
rendszeres sportolásra
közösségépítés a sport sajátos eszközeivel, a sportolói csoportok támogatása.

1.4 A társaság székhelye és telephelyei
Pápa belterület 6265 hrsz.
Pápa
Pápa
Pápa
Pápa
Pápa
Pápa
Pápa

- 8500

Pápa, Téglagyári út 3.

belterület 6356/3 hrsz. - 8500 Pápa, Várkert út 4.
belterület 6356/7 hrsz., Várkert út
belterület 6356/8 hrsz., Várkert út
belterületLIBB/2 hrsz., 8500 Pápa, Fiumei utca 3/B.
belterület 7070 hrsz., 85]_1 Pápa, Sport utca 2.
belterület 9504 hrsz., 8598 Pápa, Tapolcafői utca 2/A
belterület8267/2 hrsz., B59]_ Pápa, Pápai út 5.

Pápai Sport Centrum
Városi Sportcsarnok
Műfüves kispálya
Műfüves grundpálya
Spartacus Sporttelep
Borsósgyőri Sportpá lya
Tapolcafői Sportpálya
Kéttornyúlaki Sportpálya

1.5 A Társaság tevékenysége
A Társaság tevékenységikörét a Társaság hatályos Alapító Okirata tartalmazza.

A Társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és
azoknak anyagi támogatást nem nyújt. A Társaság gazdasági- vállalkozási tevékenységet a
létesítő okiratban meghatározott alapcél szerinti tevékenységénekmegvalósítása
érdekében,azokat nem veszélyeztetve végez. A Társaság gazdálkodása során elért
eredményétnem osztja fel, azt a mindenkor hatályos Alapító Okiratban meghatározott
tevékenységéreford ítj a.
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A Társaság alapítója

2.L A Társaság legfőbb szerve
1-. A Társaság egyedüli tagja:
Pápa Város Önkormányzata
Székhelye: 8500 Pápa, Fő utca 5.
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Az Alapító képviseletébena mindenkori polgármester jogosult eljárni.

2. A taggyűlés kizárólagos

hatáskörébe tartozó, valamint a mindenkor hatályos Alapító
Okiratban meghatározott kérdésekben az Alapító határoz. Az Alapító a Társaságot
érintő üléseit szükség szerint tartja, de legalább évi egy alkalommal megtárgyalja a
Tá rsaságga l ka pcsolatos, a lap ítói döntést igénylő kérd éseket.
Az Alapító döntésre jogosult szervének összehívására, határozatképességére,illetve
az alapítói döntés módjára a közgyűlés és szervei szervezeti és működési
szabályzatába n fogla lta k az

i

nyadóa k.

rá

3. A

taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben a tag írásban határoz és a döntés az
ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

4.

Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik különösen:

a) a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózott
b)

c)
d)

e)
f)
g)

h)
i)

vonatkozó döntést,
döntés a társaság likvid eszközeinek átmeneti hasznosítását érintő mindazon
ügyekben, melyeknek egyenkénti ügyleti értékemeghaladja a bruttó 25 millió
forintot (a szerződés értékénekmegállapítása során könyvviteli és a
szerződéses értékközül a magasabbat kell figyelembe venni).
üzletrész felosztásához való hozzájárulás és az üzletrész bevonásának
elrendelése,
a Ptk. 3:L23. §-ban foglalt kivétellel az ügyvezető megválasztása, visszahívása
és díjazásának megállapítása, valamint, ha az ügyvezető a társasággal
munkaviszonyban is áll, a munkáltatóijogok gyakorlása,
az FB tagjainak megválasztása, visszahívása és díjazásuk megállapítása,
a kö nyvvizsgá ló m egvá asztása, vissza h ívása és d íjazásá na k megá l la pítása,
a Társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának, szétválásának,
egyesü lésénekel határ ozása,
az ügyvezető és felügyelőbizottsági tagok ellen kártérítésiigény érvényesítése,
az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a Társaság saját
tagjával, ügyvezetőjével, felügyelőbizottsági tagjával, választott
könyvvizsgálójával, vagy azok közeli hozzátartozójával köt,
ered mény felhasználására

l

j)

k)

l)

az Alapító Okirat módosítása,
a Szervezeti és Működési Szabályzat jóváhagyása,

mindazok az ügyek, amelyeket a törvény, vagy az Alapító okirat a taggyűlés
kizárólagos hatáskörébe utal.

2.2 ATársaság vezető tisztségviselője
1,. A Társaság képviselete
A Társaság ügyvezetését a vezető tisztségviselő a Társasággal kötött megállapodása
szerinti jogviszonyban látja el. A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését a

gazdasági társaság érdekeinek elsődlegessége alapján önállóan látja el, E
minőségében a jogszabályoknak, a létesítő okiratnak és a Társaság legfőbb szerve
határozatainak van alávetve. Egyszemélyes gazdasági társaságnál az egyedüli tag az
ügyvezetésnek utasítást adhat, amelyet a vezető tisztségviselő köteles végrehajtani.

2. Az ügyvezető irányítja a Társaság szervezetét. A Társaság

munkavállalói
vonatkozásában a munkáltatói jogok gyakorlása az ügyvezetőt illeti meg, különös
tekintettel a munkaviszony létesítésére,módosítására, megszüntetésére,valamint a
munkavállaló kártérítésifelelősségével kapcsolatos munkáltatói intézkedés

megtétele vonatkozásában. A szervezeti egységek vezetői jogosultak a
munkavállalókkal kapcsolatos szabadságkiadás engedélyezéséreés a napi
munkavégzéssel kapcsolatos irányítási feladatok ellátására.

A

Társasággal megbízási jogviszonyban lévő magánszemélyek vonatkozásában a
megbízói jogok gyakorlása az ügyvezetőt illeti meg, különös tekintettel a megbízási
jogviszony létesítésére,módosítására, megszüntetésére, valamint a megbízott
kártérítésifelelősségévelkapcsolatos intézkedésmegtétele vonatkozásában, A
szervezeti egységek vezetői jogosultak a megbízottak napi tevékenységéhez
kapcsolódó utasításainak kiadására.
Az ügyvezető akadályoztatása vagy tartós távolléte esetén helyettesítésérejogosult:
o eseti meghatalmazás tartalma alapján egyes ügyekre, vagy az ügyek bármely
csoportjára eseti helyettesítési feladat- és hatáskörrel felruházott
munkavállaló
o eseti meghatalmazás hiányában a szakmai igazható.

3.

Az ügyvezető kötelezettségei:
a) Ellátja a Társaság ügyeinek intézését,irányítja a Társaság tevékenységéta
jogszabályok és az Alapító határozatai által megszabott keretek között.
b) Képviseli a Társaságot harmadik személyekkel szemben a bíróságok, illetve a
hatóságok előtt. Az ügyvezető e jogkörét az ügyek meghatározott csoportjára
nézve a Társaság dolgozóira átruházhatja,

c)

Gondoskodik a Társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről.
d) Az Alapító elé terjeszti a Társaság éves beszámolóját, vagyonkimutatását,
üzleti tervét.
e) Az Alapító döntését kéri, amennyiben az kötelező, vagy a Társaság érdekében
egyébként szü kségesnek tartja.
f) Az Alapító kérésérea Társaság ügyeiről felvilágosítást ad. Lehetővé teszi az
alapító részérea Társaság üzleti könyveibe és irataiba való betekintést.
8) Gondoskodik a jogszabályok által előírt szabályzatok nyilvántartásáról,
elkészítésérőlés ismertetéséről, a bejelentési kötelezettségek megtételéről.
h) A Társaság alapításának, az Alapító Okirat módosításának, a cégjegyzékbe
bejegyzett jogoknak, tényeknek és adatoknak és ezek változásának, valamint
törvényben előírt más adatoknak a cégbírósági bejelentése, jogszabály által
előírt okiratok letétbe helyezése.
i) Amennyiben szükségesnek tartja, gyakorolja az ügyvezető a véleményezési
jogkörébe tartozó kérdésekben a véleményezésijogát.

4,

Az ügyvezető feladatkörében eljárva köteles:
a) megfelelő arányok biztosításával a közérdekű és a profitorientált működés
m e8szervezésére,
b) részt venni új üzleti partnerek felkutatásában, valamint a már meglévő
partnerekkel a kapcsolatot tartani,
c) szükség esetén a Társaság tevékenységével,feladataival összefüggésben a
média részéretájékoztatást adni,
d) az ügyvezető késedelem nélkül köteles az Alapító döntéshozatalát
kezdeményezni a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha tudomására
jut, hogy
o a Társaság saját tőkéje veszteség folytán a törzstőke felére csökkent,
. a Társaság saját tőkéje a törzstőke törvényben meghatározott
minimális összege alá csökkent,
. a Társaságot fizetésképtelenségfenyegeti, vagy fizetéseit
megszüntette, vagy ha vagyona tartozásait nem fedezi.

5. Az ügyvezető köteles gondoskodni a nonprofit

gazdasági társaság működésével
kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintésről, illetve azokról felvilágosítást
adni az alábbiak szerint:
a) Az iratokba való betekintés iránti igényt (kérelmet) írásban kell az ügyvezető
részéremegküldeni.
b) Az ügyvezető köteles bármely jogszabály által felhatalmazott szerv vagy
személy által kért iratbetekintést haladéktalanul, egyéb esetekben az
iratbetekintést kérővel történt megállapodás szerinti határidőben, illetve
jogszabály, vagy hatósági határozat által előírt határidőben teljesíteni.

8

c)

6.

3

Az ügyvezető köteles az iratbetekintésről külön nyilvántartást vezetni, melyből
megállapítható a kérelmező neve, a kért irat megnevezése, a kérelem és
teljesítésénekideje.

A cégjegyzésmódja:
A Társaság cégjegyzéseakként történik, hogy a Társaság előírt, előnyomott, vagy
nyomtatott cégneve alá az ügyvezető a nevét önállóan és korlátozástól mentesen írja
a közjegyzői aláírás-hitelesítésselellátott aláírási címpéldányon, illetőleg ügyvéd által
ellenjegyzett aláírás mintán szereplő módon.

A Társaság felügyeleti szerve

3.1 A felügyelő bizottság
A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szőlő 2009. évi CXXIl.
törvény 4. § (1) bekezdése alapján a köztulajdonban álló gazdasági társaságoknál FB
létrehozása kötelező.

t,

ATársaságnál 3 tagból álló FB működik.

2.

A felügyelőbizottsági tagok megbízatása minden esetben határozott időre szól.

3. A felügyelőbizottsági taggá megválasztott személy az új tisztsége elfogadásától
számított 15 napon belül azokat a nonprofit gazdasági társaságokat, amelyeknél már
fel ügyelőbizottsági tag, írásba n tájékoztatn i köteles.

4.

Az FB tevékenységéta hatályos jogszabályok szerint végzi, ügyrendjét maga állapítja
meg, és azt a gazdasági társaság legfőbb szerve hagyja jóvá.

5.

AZFB feladat- és hatásköre:

a) Köteles

megvizsgálni a Társaság legfőbb szerve üléséneknapirendjén szereplő

valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan
előterjesztést, amely a társaság legfőbb szerve kizárólagos hatáskörébe
tartozó ügyre vonatkozik.

b) Írásbeli jelentést készíta számvitelről szőló 2000. évi C. törvény
(továbbiakban: számviteli törvény) szerinti beszámolóról és az adózott

c)

eredmény felhasználásáról a Társaság legfőbb szerve részére.
Ellenőrzi a Társaság működését és gazdálkodását.

)

lenőrzi a vagyon m érleg-tervezete ket és a vagyon leltár-tervezeteket.
e) Jelentést kérhet a vezető tisztségviselőktől, illetve a könyvvizsgáló személyére
az alapító felé tett ügyvezetőijavaslat tekintetében.
f) Megvizsgálja, illetve betekinthet a Társaság könyveibe és irataiba.
d

6.

El

Az FB köteles az intézkedésre való jogosultságának megfelelően a legfőbb szervet,
va8y az ügyintéző és képviseleti szervet tájékoztatni és annak összehívását
kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy:

a)

a Társaság működése során olyan jogszabálysértés, vagy a társaság érdekeit
egyébkéntsúlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek
megszüntetése, va8y következményeinek elhárítása, illetve enyhítéseaz
intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé,
b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.
7. Ha az FB szerint az ügyvezetés tevékenységejogszabályba, vagy a létesítőokiratba
ütközik, ellentétes a Társaság legfőbb szerve határozataival, vagy egyébkéntsérti a
gazdasági társaság érdekeit, az FB jogosult összehívni a Társaság legfőbb szervének
ülését e kérdésmegtárgyalása és szükséges határozatok meghozatala érdekében.
B.

Haladéktalanul értesítia törvényességi felügyeletet ellátó szervet, ha az arra jogosult
szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem
teszi meg.

9. Az

FB az egyes ellenőrzési feladatok elvégzésévelbármely tagját megbízhatja és az
ellenőrzési feladatokat megoszthatja tagjai között. Az ellenőrzés megosztása nem
érinti a felügyelőbizottsági tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más,
az FB ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységreis kiterjessze.

I0. Az FB működésére, tagjainak összeférhetetlenségére vonatkozóan a vonatkozó és
hatályos jogszabályok, az Alapítő szabályzatai, a Társaság mindenkor hatályos Alapító

Okirata, valamint

az FB

mindenkor hatályos ügyrendjének rendelkezései az

irányadóak.

4

A Társaság irányítását segítő szolgáltatók

4.L logi képvlselet
]..

A Társaság jogi képviseletét ellátó gazdálkodó szervezet, ügyvédi iroda, vagy egyéni
ügyvéd tevékenységéta vonatkozó jogszabályok, a szakmai szabályzatok és
iránym utatások alapján végzi.
10

2. A Társaság a jogi képviseleténekellátására megbízási szerződést jogosult kötni. A jogi
képviseleti tevékenységet ellátó gazdálkodó szervezet, ügyvédi iroda, vagy egyéni
ügyvéd kiválasztására a Társaság mindenkori ügyvezetője jogosult,
3.

A jogi képviselő tevékenységétközvetlenül a Társaság ügyvezetőjének utasításai
szerint, az ügyvezető megbízása alapján végzi. A jogi képviselő tevékenységére
vonatkozó utasításadás - különös tekintettel a javasolt és alkalmazott jogi
megoldásokra és azok kidolgozására, végrehajtására, valamint eredményei
követésére - a mindenkori ügyvezető feladata, az másra nem ruházható át.

4. A jogi képviselő feladata különösen:

a) részvétela Társaság döntései, intézkedései, határozatai előkészítésben,azok
írásba foglalásában, végrehajtásában,

b) a Társaság tevékenységétszabályzó legfontosabb jogszabályokból álló jogtár

létrehozása, frissítése, esetleges jogszabályváltozások figyelemmel kísérése,
arról való időszerű tájékoztatás,
c) szerződések és okiratok, valamint biankó okirat- és szerződésminták
el készítése,vél e ményezése,
d ) a Tá rsas ág szerződésá lomá nyá n a k na p ra kész nyi lvá nta rtása, frissítése,
e) a szerződésállomány nyilvántartása alapján megállapítható jogi feladatok,
adott esetben sze rződ éstervezetek h atá ridő ben történő előkészítése,
f) jogi közreműködés a Társaságot terhelő kötelezettségek teljesítésébenés a
Társaságot megillető jogosultságok érvényesítésében,
g) a Társaság peres és peren kívüli képviselete bíróságok, hatóságok, valamint a
Társaság tulajdonosa előtt, különös tekintettel cégeljárás, fizetési
meghagyásos eljárás, munkaügyi-, adóhatósági- és egyéb hatósági
ellenőrzések/eljárások során,
h) részvételpartner és munkavállalói tárgyalásokon, egyezkedések, egyezségek
önálló elősegítése,
i) közbeszerzési jogi tanácsadás a közbeszerzési eljárások lefogytatásával
mindenkor megbízott akkreditált közbeszerzési szaktanácsadóval
együttműködve,
j) a Társaságtevékenységéhez kapcsolódó szabályzatok kidolgozása,
aktualizálása, jogi véleményezése,
k) általános jogi tanácsadás,
l) munkajogi tanácsadás és képviselet,
m) a Társaság ügyvezetőjével, valamint az általa meghatározott szabályok szerint
a Társaság más alkalmazottjaival történő folyamatos kapcsolattartás
személyesen, elektronikus levelezés és telefon útján,
n) a Társaság tevékenysésébőladódó konkrét feladatok jogi szempontú
koordinálása,
o) a jogi tevékenység során birtokába került iratok megőrzése,
p) egyéb, a Társság által meghatározott egyedi feladatok.
l
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A jogi képviselő feladatai ellátása érdekében az ügyvezető előzetes hozzájárulása alapján a
tevékenység ellátása érdekébenhozzáférhet valamennyi szabályzathoz, dokumentumhoz,
informatikai rendszerhez és adathordozóhoz, Kérésérea jogi képviselettel érintett terület,
illetve szervezeti egység bármely munkavállalója és/vagy megbízottja köteles szóban, vagy
Írásban tájékoztatást adni, információt szolgáltatni. A jogi képviseleti tevékenységet
ténylegesen végző személy az üzleti titkot tartalmazó iratokba és más dokumentumokba is
betekinthet, azokról másolatot, kivonatot kérhet, de személyes adatokat nem kezelhet,
köteles az üzleti titkot megőrizni. A jogi képviseletet ténylegesen végző személy a Társaság
munkavállalói és/vagy megbízottai vonatkozásában utasításijoggal nem rendelkezik.

4.2 Akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
L, A

Társaság tevékenységi körében felmerülő saját forrásból megvalósuló
közbeszerzési eljárások jogszabálynak megfelelő előkészítéseés lebonyolítása
érdekébena Társaság akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó gazdálkodó
szervezettel megbízási szerződést jogosult kötni, Az akkreditált közbeszerzési
szaktanácsadói tevékenységetellátó gazdálkodó szervezet kiválasztására a

Társaság mindenkori ügyvezetője jogosult.

2. Az akkreditált

közbeszerzési szaktanácsadó tevékenységétközvetlenül a Társaság
ügyvezetőjének utasításai szerint, az ügyvezető megbízása alapján végzi. Az
akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó tevékenységérevonatkozó utasításadás különös tekintettel a javasolt és alkalmazott jogi megoldásokra és azok
kidolgozására, végrehajtására, valamint eredményei követésére - a mindenkori
ügyvezető feladata, az másra nem ruházható át.

3.

Az akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó feladata különösen:

a) a felhívás és a

közbeszerzési dokumentumok tervezetének elkészítésea
Kbt. előírásaina k megfelelően
b) a kizáró okok, valamint az alkalmassági követelmények, bírálati szempontok
összeállítása a Társasággal együttműködve
c) az ajánlatok elbírálási szempontjának, továbbá a hozzá kapcsolódó
tényezők (részszempontok, súlyszámok, értékelésimódszerek)
meghatározása a Társasággal egyeztetve
d) a felhívások tervezetének egyeztetése, a Társaság észrevételeinek
átvezetése a felhívás tervezetében, a felhívás véglegesítése
e) a felhívás véglegesítését
követően a közbeszerzési dokumentumok
összeállítása, a Társaság részéreközbeszerzési dokumentumok részét
képező szerződéstervezet megadása, közbeszerzési szempontból történő
testre szabása, illetve a Társaság által kidolgozott közbeszerzési műszaki
I2

leírás beillesztése a közbeszerzési dokumentumokba a kbt. előírásainak
megfelelően
közbeszerzési dokumentumok egyeztetése a Társasággal, a Társaság
észrevételeinek átvezetése, a közbeszerzési dokumentumok véglegesítése,
összeállítása
a véglegesített felhívás és közbeszerzési dokumentumok jóváhagyásra
történő benyújtása a Társaság felé
h) az ajánlattevők részérőla
felhívásban és a közbeszerzési
dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban, írásban érkezett kiegészítő
(értel m ező) tájékoztatáskérésekfoga d ása, a kérdésekre vonatko zó v álaszok
összeállítása (a műszaki-szakmi jellegű kérdésekhezkapcsolódó válaszokat
Társaság adja meg), Társasággal történő egyeztetése, véglegesítése,
megküldése az ajánlattevők részérea
az ajánlatok bontási eljárásának megszervezése, a bontási eljárás
lefolytatása, dokumentálása a Kbt. előírásainak megfelelően
j) a benyújtott ajánlatok tartalmi és formai megfelelőségének értékelése
k) hiánypótlás esetén a hiánypótlási felhívás készítése
l)
a bíráló bizottsági anyagok és az eredményére vonatkozó döntési javaslat
készítésea döntéshoző részére
m) az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer aIkalmazásával kapcsolatos
feladatok ellátása

a

n)

Az

esetleges tárgyalás(ok) levezetése, jegyzőkönyvek elkészítése,a

tárgyalások Kbt. előírásainak megfelelő dokumentálása
o) Az ajánlatok elbírálásának befejezésekor a Társaság döntése alapján írásbeli

p)

összegezést készít,azt véglegesítiTársasággal, illetőleg a Kbt. által
előírtaknak megfelelően megküldi az ajánlattevőknek
Az ajánlattevők részéről esetlegesen érkező észrevételalapján az
összegzésben észlelt bármely elírás (névcsere, hibás névírás, szám- vagy
számítási hiba, vagy más hasonló elírás) kijavítása

q) előzetes vitarendezés esetén a Társaság érdekében történő eljárás,

a

szükséges doku mentumok elkészítése

r)

a

nyertes ajánlattevővel kötendő szerződés előkészítésea nyertes
ajánlattevő vállalásainak átvezetésével, az előkészített szerződés
véglegesítése,az eljárás eredményéről szóló tájékoztató elkészítéseés
felad ása a Közbeszerzési Hatóság

s)

az

h

i

rdetm ényfeladó rendszerén keresztü

l

esetleges Közbeszerzési Döntőbizottság előtt indított jogorvoslati

eljá rás(ok) ba n ész revéte l készítése,közrem űködés, a Tá rsaság képvise lete

t)

u)

a közbeszerzési eljárás(ok) során megkötésre kerülő szerződés(ek) esetleges

módosítását elkészíti,és feladja a tájékoztatót a Közbeszerzési Hatóság
hirdetményfeladó rendszerén keresztül
teljeskörűen felelős a szerződéses feladatai törvényes és szabályos
ellátásáért, munkája során köteles a közbeszerzésekről szóló 2015. évi
CXLll. törvény, valamint a vonatkozó belső szabályzatok előírásai szerint
eljárni
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v)

teljesítéssorán a Társaság mindenkori érvényes Közbeszerzési Szabályzata
szerint köteles eljárni.
a

Az akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó feladatai ellátása érdekébenaz

ügyvezető
hozzájárulása
előzetes
alapján a tevékenység ellátása érdekébenhozzáférhet valamennyi
szabályzathoz, dokumentumhoz, informatikai rendszerhez és adathordozóhoz. Kéréséreaz
adott közbeszerzéssel érintett terület, illetve szervezeti egység bármely munkavállalója
és/vagy megbízottja köteles szóban, vagy írásban tájékoztatást adni, információt szolgáltatni.
Az akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenységet ténylegesen végző személy az
üzletititkot tartalmazó iratokba és más dokumentumokba is betekinthet, azokról másolatot,
kivonatot kérhet, de személyes adatokat nem kezelhet, köteles az üzleti titkot megőrizni. Az
akkreditált közbeszerzési tanácsadói ténylegesen végző személy a Társaság munkavállalói és
és/vagy megb ízottai vonatkozásá ba n utasítási jogga l n e m rend el kezi k.

5 A Társaság szervezeti egységei
A társaság szervezeti felépítéseaz üzemeltetési területekhez igazodik.

A Társaság vezetése, a működést érintő döntések meghozatala és ellenőrzése az ügyvezető
feladata. Az ügyvezető munkáját segíti, továbbá a PR és marketing tevékenységet, valamint a
rendezvények szervezését a szakmai igazgató irányítja. Munkájukat a további működési
területek vezetésével megbízott munkatársak segítik. A társaság gazdasági, és pénzügyeit a
gazdasági vezető fogja össze. Az üzemeltetési és műszaki területek vezetése a műszaki
vezető feladata. A sportszakmai feladatokat irányítását sportszakmai vezető végzi.

5.1 Feladatkörök
Sportszakma
Feladatai különösen:
- sportversenyek, programok, rendezvények szervezése, lebonyolítása,
- kapcsoIattartás sportszakmai használókkal, egyesületekkel,
- edzés/verseny/eseménynaptárak kezelése és egyeztetése,
- pályabeosztásokkoordinálása,
- sportszakmai szolgáltatások kezelése és fejlesztése,
- táborok, edzőtáborok szervezés,
- támogatók, szponzorok keresése,
- szolgáltatással kapcsolatos javaslatok megtétele
- sportszakmai létesítményés tevékenység felügyelet.

I4

PR és Marketing

Feladatai különösen:

-

-

reklám, marketing és PR tevékenységa Társaság egészétérintően és a

Társaság kezelésébenlevő étesítmények von atko zásában,
kiadványok gondozása, sajtó- és médiakapcsolatok kezelése,
nemzetközi kapcsolatok koordinálása,
rendezvények marketing vonatkozású tervezése és kidolgozása.
l

Pénzügy és Számvitel
Feladatai különösen:

- a

-

Társaság Számviteli Politikájának elkészítése,aktualizálása,
megvalósításának ellenőrzése és betartatása az egyes szervezeti egységeknél,
számlatükör kialakítása,
vevŐ-szállító állomány határidőn belüli teljesítésérőlvaló gondoskodás,
készletnyilvántartás kezelése, selejtezés, leltározás,
adózási és statisztikai feladatok ellátása,
számlák ellenőrzése, kezelése,
támogatások elszámolása, jelentések elkészítésea tulajdonos számára,
könyvviteli szolgáltatással kapcsolatos napi feladatok ellátása és szakmai
irányítása,
könyvelés és pénztár szakmai irányítása,
szerződések nyomon követése, kimenő (utalásos) számlák kiállítása,
banki uta|ások, sZÉe kártyás fizetések egyeztetése,
szigorú számadású bizonylatok kezelése, rendelése, nyilvántartása,
gépjármű ügyintézés.

Pénztár
Feladata különösen:
- a számlakibocsátás, számlabefogadás feladatainak ellátása,
- a szervezeti egységek napi pénzforgalma adattartalmának rögzítése,
- a készpénzállomány kezelése (bevételezési-kiadási tevékenység).
Értékesítés
Feladatai különösen:

- a

-

Társaság által nyújtott szolgáltatásokra árképzés készítésa vonatkozó

önköltség szám ításra alapozva,
árajánlatok kidolgozása igény szerint,
értékesítési
akciók, kedvezmények nyújtására vonatkozó javaslatok megtétele,
pályázatokpénzügyi menedzselése,
követelés kezelés,
beszerzésiszabályokkidolgozása,
árajánlatok meglétének ellenőrzése,bekérése,
más szervezeti egységek szakmai támogatása.
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Front Office - Recepciós, pénztáros
Feladatai különösen:
- recepció feladatellátása: tájékoztatás és támogatás,
- jegyek és bérletek értékesítése,
- az értékesítéshezkötődő pénztári feladatok ellátása,
- sportolói, szolgálati belépők kezelése,
- beléptetésrendszerének működtetése,
- fogyasztóvédelmi ügyek kezelése,
- vásárlók könyvének kezelése,

Vendéglátás
Feladatai különösen:
- a Társaság által üzemeltetett állandó, és esetleg időszakos nyitvatartású
vendéglátó egységek feladatainak szervezése, ellátása,
- sporteseményekhez, rendezvényekhez kapcsolódó vendéglátási tevékenység
ellátása,
- a vendéglátási tevékenység forgalmi adatainak vezetése, elemzése,
- javaslattétel a vendéglátó egységek hatékony működésére, bevételének
növelésére,
- nyersanyag és készletigények felmérése,beszerzése
- közreműködés a humán erőforrás igény felelős tervezésében,különös
tekintettel az éves időszakok eltérő terhelésére,
- rendszeres elszámolásfielentés a gazdasági vezető felé.
Adminisztráció, titkárság
Feladatai különösen:
- ügyviteli, iktatási és iratkezelési feladatok,
- szabályzatok és szerződések nyilvántartása és kezelése,
- dokumentáció archiválás,
- titkársági feladatok végzése,posta kezelése,
- vezetői munka támogatása, információ gyűjtés és kimutatások készítése
- értekezletek és FB ülések előkészítése,jegyzőkönyv vezetése.
HR

Feladatai különösen:
- a Társaság humánerőforrás gazdálkodásával kapcsolatos feladatok teljes körű
ellátása, az ezzel összefüggő egyéb tevékenységekkoordinálása,
- munkaerő tervezés, toborzás, kiválasztás, fejlesztés, a társaság számára
szü kséges saját m u n kaerő biztosításá n a k m ened zselése,
- személyijuttatás előirányzat tervezése, az azzal való gazdálkodás, a bérezési-,
ösztönzési- és juttatási rendszer kidolgozása és működtetése,
- munkavédelemmel kapcsolatos feladatok kezelése,
- a HR feladatokhoz kapcsolódó belső kommunikáció,
- munkaidőnyilvántartás vezetése, munkabeosztásban való részvétel,
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-

szervezetfejlesztési változások menedzselése
belső tréningek szervezése,
lejelentési kötelezettségek (táppénz, szabadság stb.) teljesítésea könyvelés
számára,
közérdekű adatok és közérdekből nyilvános adatok jogszabályok által előírt
nyilvánosságáról való gondoskodás,

Műszaki üzemeltetési feladatok
Feladatai különösen:
Általános működéssel kapcsolatos feladatok:
- létesítményházirend és egyéb létesítmény-szabályozások érvényesítése,
- üzemeltetés napi gyakoriságú adminisztráciőla/dokumentációja,
- jogszabály által előírt adatszolgáltatások eIkészítése,
- épületgépészetiés biztonsági rendszerek kezelése, felügyelete,
- hűtés, fűtés, légtechnika, erősáram, gyengeáram, vízgépészetműszaki
üzemeltetésének biztosítása és felügyelete,
- energiatakarékosság érvényesítésea napi működések során,
- közműellátással kapcsolatos folyamatos feladatok,
- pályakarbantartás, sportolási felületek szakszerű karbantartása ill. speciális
taka rítása,
- figyelmeztető és tájékoztató táblák elhelyezésénekbiztosítása,
- takarítás biztosítása és felügyelete (napi fenntartó és időszakonként átfogó
jelleggel),

- zöldfelületek karbantartása,
- rovar- és rágcsálóirtás

kertészeti munkák (esztétikai célú),

(jogszabályi előírás szerint) elvégzése,vagy

elvégeztetése,
raktározás biztosítása gépek, eszközök,

- leltári
-

készletekvonatkozásában,
felelősség biztosítása, eszközök mozgásának dokumentálása,
leltározásban való közrem űködés,
járművek, pályaápolási gépek műszaki felügyelete, karbantartása,
szervizeltetése.

Rendezvényszervezéssel összefüggő feladatok:
- dekoráció és berendezés biztosítása (az üzemvitelnek és az eseményeknek
megfelelően),

-

rendezvényekspeciálisigényeinekkezelése,
hang- és vizuál-technika kezelésének biztosítása és felügyelete,
rendezvények műszaki felügyelete (áramellátás folyamatos biztosítása,
felmerülő problémák megoldása).

Rendkívüli helyzetekre való felkészülésés hatósági megfelelés feladatai:
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-

munkavédelmi, tűzvédelmi, vagyonvédelmi, környezetvédelmi és egyéb
havaria esetére riasztási protokoll (vészhelyzeti terv) érvényesítésének
biztosítása,
előirt bejelentési kötelezettségekteljesítése,
közegészségügyi feltételek biztosítása (orvosi szoba előírt felszereltséggel,
elsősegélynyújtó hely, defibrillátor, annak dokumentált felülvizsgálata),
legionella kockázatértékelés,hatósági kapcsolattartás, ellenőrzések,
intézkedések(ÁtrttSZ, katasztrófavédelem, rendőrség, NAV),

problémakezelésifeladatok:
- helpdeskinput kezelése (hibabejelentések),
- garanciális hibák javításának érvényesítése,
- káresemények biztosítási kezelése (bejelentés, dokumentálás), selejtezés és
pótlás kezdeményezése.
Optimalizálási feladatok:

-

Fej

működtetés optimalizálása

a

humán erőforrás igény tervezésével és

bejelentésével(diákmunka, közérdekű munka, alkalmazotti státuszú igények),
energiatakarékossággal és környezetvédelemmel kapcsolatos javaslatok
megtétele,
felújításra, fejlesztésre, beruházásra vonatkozó javaslattétel az optimális
üzemvitel érdekében,
környezettudatosságbiztosítása.

lesztésekkel összefüggő feladatok:

-

koncepció készítés,javaslattétel építési/felújítási/átalakítási/korszerűsítési

beruházásokra,
építési/beruházásiprojektek előkészítése,
pályázat menedzsment,

építészetiés mérnöki tervezés feltételrendszerének meghatározása,
terveztetés végrehajtása,
projektmenedzsment, beruházáslfelújítás folyamatának irányítása, átadásátvétele.

Beszerzéssel kapcsolatos feladatok:
- beszerzések versenyeztetése/átláthatósága/optimalizálása

belső működési
rendjének kialakítása és érvényesítése
a gazdasági vezetővel való

-

együttműködésben,
közbeszerzések műszaki/tartalmi előkészítése,
közbeszerzési értékhatáralatti tendereztetés előkészítéseés végrehajtása.

lapot m egőrzését szolgá ló felad atok:
vagyoni állapot folyamatos nyilvántartása, az elvégzendő feladatok besorolása
sürgősség és fontosság szerint,

Vagyon i

-

ál
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éves karbantartás tervezés/felújítás tervezés, döntéselőkészítő anyagok
elkészítése,
tervszerű karba ntartások menedzselése.

6

A Társaság működésl rendie

6.1 Általános szabátyok
A Társaságot az ügyvezető irányítja. A Társaság működésében mindenkor biztosítani kell a
törvényességet. Ennek feltétele, hogy a munkatársak folyamatosan megismerjék, helyesen
értelmezzékés maradéktalanul alkalmazzák a szakterületükre vonatkozó jogszabályokat és a
belső szabályzatokat.

A Társaság valamennyi munkavállalóját és a Társasággal egyéb polgári jogi jogviszonyban
lévő személyt a tevékenységükre vonatkozó rendelkezések, utasítások megtartásáért
kártérítési,anyagi felelősség tereli. Kötelesek a munkakörükhöz és megbízásukhoz méltó
magatartást tanúsítani,a munka és tűzvédelmi, vagyonvédelmi szabályokat betartani.

A Társaság munkavállalói feladatuk ellátásáért nem igényelhetnek és nem fogadhatnak

el

semmilyen természetű előnyt, kedvezményt a munkáltatójukon kívüli harmadik személytől.
A Társaság munkavállalói más munkavégzésreirányuló jogviszonyt az ügyvezető tudtával és
beleegyezésévela mindenkor hatályos előírások alapján, az összeférhetetlenségi
rendelkezések figyelembevételével létesíthetnek.Valamennyi dolgozóra kötelező érvényűek
a Társaság szabályzatai és kiadott munkaköri leírások.

6.2 A munkavégzésalapelvei
Az ügyvezetőnek, mint egyszemélyi felelős vezetőnek kötelessége a Társaság feladatainak
eredményes végrehajtása, melyről a Társaság tulajdonosát folyamatosan tájékoztatni
köteles. Az egyes területek vezetői kötelesek elősegíteni az ügyvezető számára a szervezet
áttekintését.
A Társaság szervezeti egységeinek vezetői az ügyvezető által átruházott hatáskörben járnak
el. Önállóan vezetik a hozzájuk tartozó egység szakmai munkáját, munkajogi értelemben
felelősek a rájuk vonatkozó intézkedésekben, a belső tervekben, előírásokban,
szabályzatokban meghatározott feladatok és az ügyvezetőtől kapott utasítások színvonalas
végreh ajtásáért.
mu nkájának naprakész
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6.3 Utasítási jogkör
A Társaság belső működése vonatkozásában a jelen Szervezeti és Működési Szabályzatban
foglaltak az irányadók. Írásbeli utasítást az ügyvezető, vagy felhatalmazása alapján más
szervezeti egység vezetője adhat ki a Társaság feladatainak végrehajtásával, továbbá a
munkaszervezéssel és működéssel kapcsolatos kérdésekben.
A Társaság vezető tisztségviselője az ügyvezető. A szervezeti egységek operatív irányítása
három alapelv követésével történik.
Utasítási elv: bármelyvezető utasíthatja a szervezeti hierarchia szerint alá beosztott bármely
munkavállalót annak betartásával, hogy a köztes vezető(ke)t tájékoztatnia kell az utasításról,
amennyiben nem közvetlen alárendeltet utasít,
Mátrix elv: eseti, va8y állandó feladatok kezelésére szakmai irányítóként más (nem
alárendelt) szervezeti egységek munkavállalói számára is adhat utasítást olyan vezető, aki az
érintett szervezeti egységek hierarchiája szerinti kompetenciával rendelkezik.
Önálló felelősség elve: a szervezeti egységek önálló jogi személyiséggelnem rendelkeznek,
ugyanakkor feladat- és hatáskörük végrehajtása érdekébenönálló felelősségvállalás mellett
kötelesek működni.

A munkavállaló köteles a szervezeti hierarchia rendje által meghatározottakat betartani

és

saját feladatait az önálló

felelősségvállalás elve alapján kiterjesztően értelmezni.
Nem kell betartani a szervezeti hierarchia által meghatározottakat abban az esetben, ha
Társaság működését érintő bejelentést, panaszt a munkavállaló az ügyvezetőnek jelenti be.

a

5.4 Szabályzatok
A

Társaság egészére vonatkozó belső szabályzatok kibocsátási jogköre a mindenkori
ügyvezetőt jogosítja és kötelezi. Az egyes szervezeti egységek vezetői az ügyvezető előzetes
jóváhagyásával jogosultak és kötelesek a szervezeti egységeikre vonatkozó szabályzatot
kidolgozni.

5.5 Bély egzőhasználat rendje
A

Társaság képviseletében kiadott iratokat a Társaság előnyomott cégnevével, va8y
cégbélyegzővel kell ellátni. Cégbélyegzőnek minősül minden olyan bélyegző, amely a
Társaság teljes, vagy rövidített cégnevéttartalmazza. Cégbélyegzőt neve aláírásánál az
ügyvezető használhat,

20

6.6 A Társaság közleményeinek közzététele
A Társaság cégügyekben a jogszabályban előírt hirdetményeit a Cégközlönyben teszi közzé.
Egyéb közlemények, tájékoztatások kiadása a Társaság saját, illetve a tulajdonos honlapján
történik.

7
7

A Társaság gazdálkodási rendje

.L Az üzleti év

Az üzleti év a naptári évvel azonos. A Társaság első üzleti éve a Társaság

működése
megkezdésének napján kezdődik, és ugyanezen év december 31. napjáig tart. Ezt követően a
Társaság üzleti éve a naptári évvel egyező, A megelőző év mérleg- és eredmény
beszámolóját az ügyvezető köteles az Alapító elé terjeszteni az Alapító által meghatározott
időpontban annak szem előtt tartásával, hogy a jogszabályok által előírt mérleg- és
eredmény-beszámoló vonatkozásában meghozott döntés a jogszabályi határidő betartásával
megtörténhessen.

7

.2 Gazdálkodás eredményéről való rendelkezés

A jelen SZMSZ rendelkezéseinek megfelelően az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik
annak eldöntése, hogy a keletkezett nyereséget, illetve annak mely részéthogyan használja
fel, figyelemmel arra, hogy a nonprofit gazdasági társaság tevékenyséséből származó
nyereség nem osztható fel a tagok között, az csak az Alapító Okiratban rögzített közhasznú
tevékenységre ford íth ató.
A Társaság gazdálkodása során nyereség és vagyonszerzési cél nélkül közhasznú
tevékenységeket, valamint e tevékenységek elősegítése érdekébenfolytatott gazdaságivállalkozási tevékenységeket végez. A Társaság gazdálkodása során elért eredményét nem
osztja fel, azt az Alapító Okiratban meghatározott tevékenységérefordítja. Az Alapító
Okiratban meghatározott célok szerinti tevékenységéből, illetve a vállalkozási
tevékenyséeébőlszármáző bevételei és ráfordításait elkülönítetten tartja nyilván. Szervezeti
rendszere azirányítás függvényében egységeket képez. A Társaság szervezeti tagolódásán túl
fontos, hogy az egyes egységekhez tartozó létesítményekhez,valamint a Társaság által
nyújtott szolgáltatásokhoz a Gazdasági vezető által kidolgozott önköltségszámítás tartozzon,
elősegítve az Alapító által nyújtott támogatás felhasználásának egyes szolgáltatásokra
kivetített ki m utath atóságát.
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7árő rendelkezések

8.1 Hatálybalépés, közzététel
A jelen Szervezeti és Működési Szabályzat 202L. május 01. napján lép hatályba,

ezzel
egyidejűleg a2O2t.január 01-től hatályos Szervezeti és Működési Szabályzat érvényétveszti.
A Társaság köteles a jelen Szervezeti és Működési Szabályzat szövegét és annak jövőbeni
módosításait központi honlapján közzétenni. A jelen Szervezeti és Működési Szabályzat
mellékletét képezi a Társaság mindenkor hatályos alapító Okirata.
Jelen Szabályzat hatálybalépésétkövetően a Társaság ügyvezetője gondoskodik arról, hogy a
Társasággal munkaviszonyban és megbízási jogviszonyban álló magán- és jogi személyek a
szabályzatot megismerhessék.

9 Mellékletek

