
Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.

2151 Fót, Malom utca1.

Felügyelőbizottságának Ügyrendje

MÓDOSÍTÁS

A Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. (Továbbiakban: a Társaság) Felügyelőbizottságának az
ügyrendjét a következő pontokban szükséges módosítani:
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w

1. oldal: Hatálybalépés: 2022.
2. oldal:

A Felügyelőbizottsági tagsági jogviszony
A tag megválasztása, tagsági jogviszony megszűnése
A tagok személyéről a Tulajdonos Képviselő-testülete dönt. A tagok megbízatása
2023.november 30. napjáig szól és a tagság annak elfogadásával jön létre.

4. oldal: Az elnöki megbízatás megszűnése esetén a FB nyolc napon belül választ új elnököt,
amennyiben az elnök FB tagsági jogviszonya nem szűnt meg.

4. oldal: A FB a tulajdonos nevében és érdekében ellenőrzi a Társaság ügyvezetését a
hatályos jogszabályok,az Alapító Okirat és a Tulajdonos Képviselő-testületének határozatai
alapján. Köteles megvizsgálni a Képviselő-testület elé kerülő előterjesztéseket és azokkal
kapcsolatos álláspontját a képviselőtestülettel tulajdonosi jogkör gyakorlójával írásban
ismertetni.

4. oldal: A FB jogait, illetve kötelezettségeit testületileg vagy tagjai útján gyakorolja. A
Felügyelő bizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja,illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között. Az ellenőrzés
megosztása nem érintia FB tag felelősségét, sem azon jogait, hogy az ellenőrzés jogát más
tevékenységreis kiterjessze. Az ellenőrzési feladatra kijelölt tag a megállapításairól
haladéktalanul, de legkésőbb 3 napon belül köteles tájékoztatni a FB valamennyi tagját.
4. oldal: A FB köteles kezdeményezni a Tulajdonosi jogkör gyakorló Képviselő-testületének
összehívását, ha jogszabály, az Alapító Okirat vagy a Tulajdonos Képviselő-testületének
határozatába ütköző intézkedést, mulasztást tapasztal, illetve a Társaság érdekeit sértő
intézkedés, mulasztás vagy visszaélés esetén. Mindezekről köteles haladéktalanul értesíteni
az ügyvezetést is. Amennyiben a FBa jelen pontban foglalt kötelezettségét elmulasztja, azelnök vagy bármely tag jogosulta fenti kezdeményezést ésértesítést megtenni.



7 5. oldal: A felügyelőbizottság működése

A FB szükség szerint, de évente legalább hat alkalommal ülésezik. A FB köteles ülést tartani a
Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójának, illetve az egyéb beszámolók, üzleti
tervek megtárgyalásaés elfogadása céljából. Az ülést meg lehet tartani személyesen illetve —

ha a körülmények indokolják, online formában is. Az online ülésre egyebekben a III.10.
pontban foglaltakat megfelelően kell alkalmazni.
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Záradék:

6. oldal: Az üléseken a tagokon kívül részt vehetnek:
tanácskozási joggal, akiket az elnök meghív vagy felkér,
a napirendhez kapcsolódó előterjesztés, előkészítő anyag készítője,
a Társaságnak azok a munkavállalói, akiket az elnök meghív
FB által felkért külső szakértő
a Tulajdonosi jogkör gyakorló képviselője

6. oldal: A FB tagok határozataikat — két tanú által hitelesített aláírásukkal ellátva —faxon,
levélben vagy - elektronikus hitelesítési szolgáltatással létrehozott elektronikus
aláírással ellátva e-mail útján küldik meg a FB elnökének.

7. oldal: A jegyzőkönyvben rögzíteni kell a szavazás eredményét,az ellenszavazók
véleményét. A szavazat lehet, igen", , nem" és , tartózkodom". A határozat akkor
tekintendő elfogadottnak,ha az ,igen" szavazatok száma eléri vagy meghaladja a
kettőt.

7. oldal: A FB által készített jegyzőkönyvekből és az ahhoz tartozó
háttérdokumentumokból 1 példányt az ÖnkormányzatHivatala, 1 példányta Kft és egy
példányta Felügyelőbizottság elnöke őriz. Az 5 éves elévülési idő után a FB elnöke az
általa őrzött dokumentumokat átadhatja a Kft-nek archiválásra.

Jelen Felügyelő Bizottsági Ügyrendet a Felügyelőbizottság 2022.június 24. napján megtartott ülésén a
6/2022. sz. FB határozattal elfogadta.
Az Ügyrend az egyéb pontokban változatlan.

Fót, 2022.június 24.

Nyilas Anna

Felügyelőbizottság elnöke


