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Bevezetés 

A jelen ügyrend célja, hogy meghatározza a Városi Szolgáltató Nonprofit Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság (a továbbiakban: Társaság) Felügyelő Bizottságának (a továbbiakban: FB) 

hatáskörére, szervezetére és működésére, tagjainak jogaira és kötelezettségeire vonatkozó alapvető 

szabályokat. Az FB a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.), a 

Társaság Alapszabálya, valamint a jelen ügyrend szerint működik. 

 

Az FB létrehozása és az FB tagság 

 

1.  Az FB 4 tagból áll. Az FB határozatképes, ha tagjai legalább kétharmada, de legalább 3 fő 

jelen van. E rendelkezést kell alkalmazni abban az esetben is, ha az alapító döntése alapján az 

FB létszáma változik, azzal, hogy semmis az alapszabály azon rendelkezése, mely háromnál 

kevesebb tagú felügyelő bizottság felállítását írja elő. 

2. Ha az FB tagjainak száma az Alapszabályban megállapított szám alá csökken, az ügyvezetés 

az FB rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles összehívni a legfőbb 

szerv ülését. 

3.  Az FB tagja csak természetes személy lehet. Nem választható az FB tagjává: 

• akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztésre ítéltek, amíg a 

büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesült; 

• az eltiltást kimondó határozatban megszabott határidőig nem lehet vezető 

tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől; 

• akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az ítélet hatálya alatt az 

abban megjelölt tevékenységet folytató gazdasági társaságban; 

• a Társaság vezető tisztségviselője, annak közeli hozzátartozója (a közeli hozzátartozó 

fogalmát a Ptk. értelmező rendelkezései határozzák meg), valamint élettársa; 

• a Társaság választott könyvvizsgálója; 

• a Társaság munkavállalója, a munkavállalói részvétel szabályain alapuló tagságtól 

eltekintve; 

• az, aki a Társaságéval főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet végző 

más gazdasági társaságban – a nyilvánosan működő részvénytársaság részvénye 

kivételével - részesedést szerzett vagy vezető tisztségviselő. 

4. Az FB tagjait a Társaság Alapítója választja és hívja vissza. 

5. Az FB tagság az e tisztségre megválasztott személy által történő írásbeli elfogadással jön létre. 

Az FB taggá megválasztott személy a tisztség elfogadásától számított 15 napon belül írásban 

tájékoztatni köteles azokat a gazdasági társaságokat, amelyeknél már FB tag; 

6. Az FB tagsági jogviszonyra a megbízási szerződés szabályait kell megfelelően alkalmazni.  
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7.  Megszűnik az FB tagság: 

• a megbízatás időtartamának a lejártával 

• visszahívással; 

• a tag által történő lemondással; 

• törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével; 

• elhalálozással; 

• külön törvényben meghatározott esetekben. 

8. A megüresedett FB hely betöltéséről a Társaság Alapítója dönt. 

9. Az FB tagjai a Társaság ügyvezetéséhez és a FB elnökéhez intézett írásbeli nyilatkozattal 

tisztségükről indokolás nélkül bármikor lemondhatnak, azonban, ha azt a Társaság 

működőképessége megkívánja, a lemondás csak az annak bejelentésétől számított 60 napon 

válik hatályossá. Ez alól kivétel, a Társaság tagja az új FB tag megválasztásáról már ezt 

megelőzően gondoskodott. A lemondás hatályossá válásáig az FB tag köteles a megbízatásával 

együtt járó halaszthatatlan feladatokat, intézkedéseket megtenni, illetve az ilyen döntések 

meghozatalában részt venni. 

 

A FB feladata és hatásköre 

 

10.  Az FB ellenőrzi a Társaság ügyvezetését és működését. 

11. Az Alapító – a megválasztással és kinevezéssel kapcsolatos ügyek kivételével – a hatáskörébe 

tartozó döntés meghozatalát megelőzően köteles a Vezérigazgató, valamint az FB véleményét 

megismerni. Az FB az Önkormányzat, mint Alapító elé kerülő és a Társaságot érintő 

előterjesztéseket megvizsgálja, és ezekkel kapcsolatos álláspontját jelzi az Alapító felé.  

12. Ha az FB szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba vagy az Alapszabályba ütközik, 

ellentétes az Alapító határozataival vagy egyébként sérti a társaság érdekeit, a FB jogosult 

javaslatot tenni az Alapító felé, hogy a kérdést tárgyalja meg, és hozza meg a szükséges 

határozatot.  

13. Ha az Alapszabály az ügyvezetés hatáskörébe tartozó egyes döntések meghozatalát a FB 

előzetes jóváhagyásához köti, és az FB az ügyvezetés határozati javaslatát nem hagyja jóvá, de 

az ügyvezetés a javaslatot fenntartja, az ügyvezetés jogosult az Alapító döntését kérni. Ha a FB 

jóváhagyta az ügyvezetés javaslatát, a határozatból eredő károkért az azt megszavazó vezető 

tisztségviselők és az FB tagok a társasággal szemben egyetemlegesen felelnek a 

szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség szabályai szerint. 

14. Ha az FB ellenőrző tevékenységéhez szakértőt kíván igénybe venni, az FB erre irányuló 

kérelmét az ügyvezetés köteles teljesíteni. 

15. Az FB 

a./a Társaság valamennyi munkavállalójától felvilágosítást kérhet, a Társaság hivatalos 

irataiba betekinthet, és arról másolatot kérhet,  

b./ a Társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja, illetve szakértővel megvizsgáltathatja, 

megvizsgálja a Társaság Alapítója elé terjesztett valamennyi üzletpolitikai jelentést, 

valamint minden olyan előterjesztést, amely a Társaság Alapítójának kizárólagos 

hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik; 

c./ írásbeli jelentést készít a Társaság Alapítója részére a számviteli törvény szerinti éves 
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beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról; 

d./ az FB megbízhatja tagjait egyes ellenőrzési feladatok ellátásával, valamint megoszthatja 

tagjai között az egyes ellenőrzendő ügyköröket különösen az alábbi tárgykörökben: 

•  átfogó üzletpolitikai célkitűzések megvalósulásának ellenőrzése; 

•  pénzügyi-számviteli ellenőrzés; 

•  belső ellenőrzési tevékenység irányítása és ellenőrzése; 

•  a Vezérigazgató működése törvényességének az ellenőrzése. 

16. Az FB tartozik a Társaság működéséről az Alapítónak jelentést tenni. 

17. Az FB ügyrendjét maga állapítja meg, és azt a Társaság Alapítója hagyja jóvá. 

 

Az FB tagjainak jogai és kötelezettségei, felelőssége 

 

18.  Az FB minden tagjának joga és kötelezettsége, hogy a bizottság munkájában részt vegyen és 

személyes tevékenységével aktívan, előmozdítsa a testület eredményes működését. 

19. Az FB tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. 

20.  Az FB tagjai kötelesek ellátni a rájuk bízott ellenőrzési feladatokat, továbbá kötelesek részt 

venni az FB ülésein. 

21.  Az FB bármely tagja jogosult: 

a) az ülés napirendjére javaslatot tenni; 

b) az ülés összehívását kérni;  

c) a napirenden szereplő kérdésekben véleményt nyilvánítani; 

d) a határozatok meghozatalában (a szavazásban) részt venni; 

e) a meghozott határozattal kapcsolatos ellenvéleményének az ülés jegyzőkönyvébe 

való rögzítését kérni. 

22.  Az FB tagjai jogosultak részt venni a Társaság Alapítójának képviselő-testületi ülésén.  

23.  Az FB tagjai jogosultak jogsértésre hivatkozással a Társaság Alapítója által hozott határozatok 

hatályon kívül helyezését kezdeményezni. 
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24. Az FB tagjai a Társaság ügyeiről szerzett értesüléseiket üzleti titokként kötelesek megőrizni. 

Felelősek annak biztosításáért, hogy illetéktelen személyek ne férhessenek hozzá az általuk kért 

és részükre kiadott iratokhoz és adatokhoz. Az üzleti titok védelme kiterjed a számítástechnikai 

berendezésen létrehozott, feldolgozott, tárolt vagy kezelt adatokra is. 

25. Az FB tagja az üzleti titokként kezelendő adatokat a megbízatása alatt, mind pedig a Megbízás 

megszűnését követően is köteles megőrizni, azt nem hozhatja más személy tudomására, és 

semmilyen formában és semmilyen jogcímen nem teheti harmadik személyek részére 

hozzáférhetővé, megismerhetővé. Az FB tagja e titoktartási kötelezettségnek időbeli korlátozás 

nélkül köteles eleget tenni mindaddig, amíg a titok, illetve tárgya jogszerűen nyilvánosságra 

nem kerül. 

26. Az FB tagja az üzleti titkot, bizalmas információt a megbízatása teljesítése érdekében, az annak 

teljesítéséhez szükséges mértékben használja fel, és megtesz minden, ezen titoktartási 

megállapodás előírásainak megfelelő intézkedést az adatkezelés bizalmas jellegének 

biztosítására. 

27. Az FB tagja köteles az az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 

szóló 2011. évi CXII törvény és a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése 

tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK 

irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti 

és tanácsi rendeletben (GDPR), valamint az adatkezelésre vonatkozó bármely más jogszabály 

rendelkezéseit, az egyéb felügyeleti szervek által kiadott ajánlások, iránymutatásokat betartani 

valamennyi olyan személyes adat tekintetében, amelyet a megbízatása teljesítése során kezel, 

feldolgoz, továbbít, vagy hozzáférhetővé tesz. 

28. Az FB tag megbízatásából eredő jogai és kötelezettségei teljesítése során a Társaság által 

rögzített, vagy a Társaság adatkezelésében lévő személyes adatokat – ideértve a Társaság 

munkavállalóinak és ügyfeleinek személyes adatait is - kizárólag a megbízatása keretei között, 

annak végrehajtása érdekében, ahhoz szükséges mértékben kezelheti, a részére átadott adatokat 

nem módosíthatja, nem törölheti, nem másolhatja, nem kapcsolhatja össze más adatbázisokkal, 

az adatokat nem használhatja a megbízatásától eltérő célra, sem saját célra, nem közölheti 

harmadik felekkel. 

29. Az FB tag köteles az adatok biztonságáról gondoskodni, köteles mindazon technikai és 

szervezési intézkedések megtételére, amelyek szükségesek az adatvédelmi szabályok érvényre 

juttatásához, ennek megfelelően intézkedéseket köteles tenni az adatokhoz való jogosulatlan 

hozzáférés ellen, az adatok jogosulatlan megváltoztatása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, 

törlése, megsemmisítése ellen. Köteles továbbá megfelelő intézkedéseket foganatosítani a 

véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá a technikai változásokból eredő hozzáférhetetlenné 

válás ellen. 

30. Az FB tagja és közeli hozzátartozója, valamint élettársa nem köthet a saját nevében vagy a saját 

javára a Társaság főtevékenységi körébe tartozó ügyleteket, kivéve, ha ezt a Társaság 

Alapszabálya kifejezetten megengedi. 

31. Az FB tag jogosult és köteles a hatályos jogszabályok alapján előírt belső ellenőrzéssel 

összefüggő feladatokat ellátni. 

32.  Az FB tagjai e tisztség ellátásáért az Alapító által meghatározott díjazásban részesülnek. 

33.  Az FB tagját e minőségében sem a munkáltatója, sem pedig a Társaság egyedüli részvényese 

nem utasíthatja. 

34.  Az FB tagjai az ilyen tisztséget betöltő személyektől elvárható fokozott gondossággal 

kötelesek eljárni, kötelezettségeik megszegésével a Társaságnak okozott kárért a polgári jog 

szabályai szerint felelnek. Az FB tagjai korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a testületi 
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működés során a Társaságnak okozott kárért, ha a kárt az FB határozata okozta. Mentesül a 

felelősség alól az az FB tag, aki a döntésben nem vett részt, valamint az a tag is, aki a határozat 

ellen szavazott és kérte ellenvéleményének az ülés jegyzőkönyvében való rögzítését. 

 

Az FB szervezete, működése 

 

35. Az FB testületként jár el. Az FB a munkáját éves munkaterv alapján végzi, amelyet az FB 

legkésőbb a tárgyév március 15. napjáig állít össze és fogad el. Az FB a munkaterv elfogadása 

után 8 napon belül tájékoztatja az Alapítót a munkaterv megküldésével együtt. Az FB 

működésével kapcsolatos költségeket - ideértve a külső szakértő igénybevételével kapcsolatos 

költségeket is - a Társaság viseli. 

36. Az FB saját tagjai közül elnököt választ. Az FB üléseit az elnök hívja össze és vezeti. A 

Társaság Vezérigazgatója gondoskodik az ülések technikai feltételeiről. Az elnök feladata az 

ülések előkészítése, a testületi tevékenység irányítása, koordinálása, az FB álláspontjának a 

képviselete a Társaság Alapítója felé. Amennyiben ez szükséges, az elnök képviseli az FB-t 

harmadik személyek felé. Az FB nevében a kiadmányozási jogkör az elnököt illeti meg. Az 

elnök akadályoztatása esetén feladatait az általa kijelölt FB tag látja el. 

37. Az FB szükség szerint, de évente legalább 6 alkalommal tart ülést. Az év első felében egy ülést 

olyan időpontban kell megtartani, hogy az megelőzze a Társaság számviteli törvény szerinti 

éves beszámolójának elfogadása és az adózott eredmény felhasználása tárgyában döntő Alapító 

képviselő-testületi ülésének időpontját. 

38. Az elnök köteles 8 napon belül intézkedni az FB ülésének 5 napon belüli időpontra történő 

összehívásáról: 

•  ha azt az FB bármely tagja, a Vezérigazgató, a Könyvvizsgáló írásban az ok és a cél 

megjelölésével kéri; 

•  ha a legutóbbi ülés óta három hónap már eltelt; 

• ha valamely, a Társaság Alapítója elé terjesztendő előterjesztés FB általi megvizsgálása 

végett ez szükséges. 

15 napon belül köteles az elnök az FB ülésének összehívására, ha az előzőleg összehívott FB 

ülés határozatképtelen volt. 

39. Ha az elnök nem tesz eleget az ülés összehívása iránti kötelezettségének vagy az ülés 

összehívásában akadályoztatva van, az ülést a Vezérigazgató hívja össze. 

40.  Az FB ülésére szóló írásbeli meghívót - ideértve a telefax, e-mail vagy távirat útján a 

címzetthez intézett meghívást is - a kitűzött időpont előtt legalább 5 nappal kell az FB tagjai 

illetve a meghívandók részére eljuttatni. A meghívónak tartalmaznia kell az ülés helyét, idejét, 

napirendjét, előadóját.  

41. Az ülés napirendjére kitűzött kérdésekben való határozathozatalhoz szükséges információkat 

tartalmazó előterjesztéseket, jelentéseket és egyéb anyagokat lehetőség szerint a meghívóhoz 

kell mellékelni. Amennyiben ezen anyagok az ülés kitűzött időpontját megelőző 3 napon belül 

nem kerülnek megküldésre, úgy a napirendi pont tárgyalásáról vagy napirendről történő 

levételéről az FB a napirend elfogadásakor hoz döntést. 

42.  Az FB ülés napirendjére kell tűzni minden olyan kérdést, amelynek a megtárgyalását a 

Társaság Alapítója, az FB elnöke, legalább két FB tag, a könyvvizsgáló, illetve a Vezérigazgató 

javasolja. 

43. Az Alapító képviseletében a polgármester a 11. pont szerinti véleményezési jog gyakorlása 

érdekében a döntésre kitűzött időpont előtt legalább 10 nappal írásban keresi meg az FB 
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elnökét, aki szükség szerint intézkedik az FB összehívása iránt, vagy a kérdést írásban tárgyalja 

meg. Sürgős esetben a meghívót a döntésre kitűzött időpont előtt legalább 3 nappal kell az FB 

tagjai részére eljuttatni. Rendkívüli sürgősség esetén az FB tagjai a polgármester megkeresésére 

szóban vagy elektronikus úton, külön-külön is nyilváníthatnak véleményt. A szóban véleményt 

nyilvánító személy 8 napon belül köteles véleményét írásban is az Alapító és az FB 

rendelkezésére bocsátani.  

44. A tagok jogaikat és kötelességeiket személyes jelenlét útján, illetve telekommunikációs 

eszközök igénybevételével – különösen kihangosított távbeszélő készüléken, vagy 

konferenciatelefon, elektronikus hírközlő eszköz útján vagy más személyazonosítást lehetővé 

tevő elektronikus eszköz igénybevételével, így internetes kép- és hangátvitel útján – 

gyakorolhatják. Amennyiben a tag vagy tagok telekommunikációs eszközt kíván(nak) igénybe 

venni, ezt a tényt köteles(ek) az FB elnökének bejelenteni. Az ülés teljes egészében 

elektronikus úton,  internetes kép- és hangátvitel útján is megtartható. Ezekben az esetekben az 

FB üléséről készült jegyzőkönyvben a telekommunikációs eszköz igénybevételének tényét 

rögzíteni kell.  

45. Az FB elnöke dönthet úgy is, hogy az FB napirendre tervezett kérdéseiben írásbeli egyeztetést 

tart és a határozatot írásban hozza meg. Az írásbeli egyeztetés és döntéshozatal elektronikus 

üzenetváltással, e-mail útján is megvalósulhat. Az ezen módon született határozatot 3 napon 

belül meg kell küldeni a Vezérigazgatónak. 

46. Amennyiben azonban azt az FB bármely tagja, a Vezérigazgató, a Könyvvizsgáló azt kéri, az 

adott kérdésben FB ülést kell összehívni. A Társaság mérleg- és eredménybeszámolójáról az 

FB kizárólag ülésen dönthet.  

47. Az FB ülései zártak, azokon az FB tagjain kívül csak a meghívottak vehetnek részt. Az FB 

ülésein részt vehet a vezérigazgató, a könyvvizsgáló és a belső ellenőrzési vezető, az FB 

szükség szerint meghívhatja különösen a Társaság Alapítójának képviselőjét, a Társaságnak 

azt az alkalmazottját, aki a napirendhez, kapcsolódó előterjesztést készítette illetve az adott 

kérdés véleményezéséhez igénybe vett külső szakértőt. 

48. Az 48. pontban megjelölt személyek a FB ülésein tanácskozási joggal vehetnek részt. Az FB 

eseti jelleggel, a napirendtől függően más személyeket is meghívhat üléseire. Indokolt esetben 

az FB határozattal elrendelheti, hogy az adott napirendi pont tárgyalásánál csak az FB tagjai 

lehetnek jelen (zárt ülés). 

49. Az FB ülése akkor határozatképes, ha tagjai legalább kétharmada, de legalább három fő az 

ülésen jelen van. 

50. A határozatképesség megállapítását, az ülés megnyitását és a napirend elfogadását követően az 

egyes napirendi pontokat az elfogadott sorrendben tárgyalja meg az FB. Egy napirendi ponton 

belül először az előterjesztés (jelentés) ismertetésére kerül sor, majd kérdések, hozzászólások, 

vita következik. Ennek alapján az elnök megfogalmazza az elhangzott határozati javaslatokat, 

és azokat egyenként szavazásra teszi fel. A szavazást követően az elnök megállapítja annak 

eredményét és ismerteti az elfogadott határozat szövegét. A tárgysorozat megtárgyalása után 

az ülést be kell rekeszteni, a jegyzőkönyvet le kell zárni. 

51. Az ülés határozatképességét az elnök állapítja meg. Határozatképtelenség esetén az elnök 

haladéktalanul köteles az ülést 15 napon belüli időpontra ismételten összehívni. 

52.  Az FB a döntéseit egyszerű szótöbbségével hozza. Minden FB tagot egy szavazat illet meg. 

Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. A szavazás nyílt. Titkos szavazás 

alkalmazásáról esetenként dönt a testület. 

53.  Az ülésről írásbeli feljegyzés vagy elektronikus hangfelvétel készül. Az írásbeli feljegyzés 

vagy hangfelvétel alapján a jegyzőkönyvet az ülést követő 30 napon belül kell elkészíteni, és 

azt megküldeni minden FB tag, valamint a jelenlétre jogosultak és a meghívottak részére. Az 
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napon belül véleményezhetik, és kérhetik észrevételeik jegyzőkönyvbe foglalását. 

54. A jegyzőkönyv vezetőjét az FB elnöke jelöli ki az FB tagjai közül. A jegyzőkönyv vezetése 

megoldható úgy is, hogy az FB elnöke kérésére a Vezérigazgató a jegyzőkönyv vezetésére 

megfelelő személyt biztosít a Társaság munkavállalói közül. Az FB az ülés megnyitásával 

egyidejűleg dönt a jegyzőkönyvvezető személyéről. 

55. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az ülés helyét, időpontját, a megjelentek nevét a részvételi 

jogosultságuk feltüntetésével, a napirendi pontokat, a tárgyalt ügyekben felszólalók nevét és a 

felszólalások rövid lényegét, az elhangzott határozati javaslatokat, a szavazás arányát és 

eredményét, a meghozott határozatokat, valamint - erre irányuló igény esetén - a 

határozathozatalt követően is fenntartott esetleges kisebbségi, illetőleg különvéleményeket. 

Amennyiben a felszólaló kéri, úgy nyilatkozatát szó szerint kell a jegyzőkönyvben rögzíteni. 

Az FB tag és a jelenlévő vezető tisztségviselő kérésére, a határozat vagy intézkedés elleni 

tiltakozás tényét és tartalmát az ülés jegyzőkönyvébe szintén fel kell venni. A jegyzőkönyvhöz 

– erre irányuló igény esetén – a kisebbségi vagy különvéleményt írásban is csatolni kell. 

 

56.  A jegyzőkönyvből szükség esetén kivonatot kell készíteni. A kivonatot az elnök, vagy az általa 

az aláírásra – a jegyzőkönyvben rögzítetten vagy más módon – meghatalmazott FB tag írja alá. 

57. A jegyzőkönyvet az FB elnöke – akadályoztatása esetén két FB tag –, valamint a 

jegyzőkönyvvezető írja alá.  

58. A jegyzőkönyv legalább négy eredeti példányban készül, melyből egy példány az FB elnökét, 

kettő példány a Vezérigazgatót, egy pedig az Alapítót illeti meg, és amelyeket az ülést követő 

30 napon belül a jogosultnak rendelkezésre kell bocsátani. Az FB tagjai kérhetik eredeti 

példány biztosítását, egyébként a jegyzőkönyvet a tagok elektronikus formában kapják meg. 

Az FB elnöke elrendelheti, hogy más személyek részére is eredeti példány kerüljön 

megküldésre. 

59. Az FB döntéseit, állásfoglalásait határozati formában hozza. A határozatokat évenként, arab 

számmal, folyamatos számozással kell ellátni (pl. 1/2014. sz. határozat, 2/2014. sz. határozat, 

stb.). A határozat tartalmától függően fel kell tüntetni a teljesítési határidőt és a végrehajtásért 

felelős személy nevét. Az FB által hozott határozatokat a meghozott döntések időrendi 

sorrendjének megfelelően, nyilvántartásba kell venni, illetve a Vezérigazgatónak és az 

Alapítónak - kivonati formában – a jegyzőkönyvvel együtt meg kell küldeni. 

60.  Az ülések iratanyagát ülésenkénti elkülönítésben kell tárolni. Az ügyirat kezelésért a Társaság 

Vezérigazgatója a felelős.  

61. Az FB eljárásaiban az elektronikus levélben megküldött nyilatkozatok, értesítések írásbeli 

nyilatkozatnak minősülnek. Az írásbeli úton született határozatot, az írásbeli úton és teljes 

egészében elektronikus úton lefolytatott ülés esetén a kisebbségi és különvéleményt a 

nyilatkozat megtételét követő 8 napon belül papír alapon is el kell készíteni és a nyilatkozatot 

tevőnek aláírásával meg kell erősíteni. Ettől csak abban az esetben lehet eltekinteni, ha a 

nyilatkozó a nyilatkozatát minősített vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú 

elektronikus aláírással vagy elektronikus bélyegzővel, ennek hiányában azonosításra 

visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatással való hitelesítéssel aláírva küldte meg. 

62. A határozat és az FB bármely nyilatkozata kiadmányozható minősített vagy minősített 

tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírással vagy elektronikus 

bélyegzővel, ennek hiányában azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés 

szolgáltatással való hitelesítéssel. 

63. Az e-mailben megküldött nyilatkozat kézbesítettnek tekinthető azon a napon, amikor az a 

címzett postafiókjába igazolható módon megérkezett.  
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Záradék 

 

1. Jelen ügyrendet a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. Felügyelő Bizottsága 2020. augusztus 

31. napján megtartott ülésen fogadta el, és azt a Társaság Vezérigazgatója jóváhagyás végett 

előterjeszti. 

 

2. Jelen ügyrend a Társaság Alapítója által történő jóváhagyás napján lép hatályba egyidejűleg 

a 154/2014. (VI.12.) Kt. sz. határozattal jóváhagyott ügyrend hatályát veszti. 

 

 

Szentendre, 2020. augusztus 31. 

 

 

Miakich Gábor  

FB elnök 

 

Kun Csaba 

FB tag 

 

 

 

 

Szabó Zsolt 

FB Tag 

 

 

 

 

 

Dévai Antal 

FB tag 

 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. 

Alapítója, a fenti ügyrendet a        /2020 (IX. 09.) Kt. sz. határozatával jóváhagyta. 

 

 

 

 

 

 

 


