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KUMANIA GYOGYFURDO Korlátolt Felelôsségü Társaság 
5310 Kisüjszállás, Rákóczi utca 8-12. 

Szervezeti és Müködési Szabályzat 

Hatályos: 2021. október 29. napjától 

Kecze Mátyás 
ügyvezetô 



I. FEJEZET 
TARSASAGI ALAPADATOK 

A társaság neve: 	 Kumãnia GyOgyfUrdO Korlátolt Felelösségü 
Társaság (tova"bbiakban: Társaság) 

A társaság nevének hivatalos röviditése: Kumánia GyógyfUrdö Kft. 

A társaság székhelye: 	 5310 Kisñjszállás, Rákóczi u. 8-12. 

A társaság telephelyei: 	 5310 Kisüjszállás, Nyár u. 7. 

A társaság fióktelepe: 

A társaság levelezési cIme: 

A társaság e-mail cIme: 

A társaság honlapjának cime: 

A társaság alapItója: 

Alapitó okirat kelte: 

Cégjegyzés száma: 

Cégjegyzés dátuma: 

CégbIróság megnevezése: 

A társaság adószáma: 

A társaság statisztikai számjele: 

7394 Magyarhertelend, Tábor u. 7. 

53 10 Kisüjszállás, Rákóczi u. 8-12. 

kumania@kumania.hu  

www.kumania.hu  

Kisüjszállás Város Onkormányzata 

2011. oktOber28. 
(Az alapitO okirat jelen szabályzat mellékietét 
képezi) 

16-09-013675 

2011. november 02. 

Szolnoki Torvényszék CégbIrOsága 

23580259-2-16 

23580259-9329-113-16. 

A társaság pénzforgalmijelzôszáma: 	10402867-50526555-85831006 
K&H Bank Zrt. 286 Kisijszá11ás (5310 
Kisüjszállás, Szabadság At 1.; 01 10 041043) 
A számla nyitási dátuma: 2012.03.29. 

A társaság j oga" Ila' sa: 	 Kisüjszállás Város Onkormányzatának 100%-os 
tulajdonában álló gazdasági társaság 

A társaság tipusa: 	 önállóan müködô gazdasági társaság 
A társaság képviselete: 	 KisUjszállás 	Város 	Onkorma"nyzata 	által 

kinevezett ügyvezetö igazgató, mint vezetö 
tisztségviselö: 
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2021. majus 02. napjától munkaviszonyban: 
Kecze Mátyás (anyja neve: Szabo" Julianna, 
szUletés ideje: 1990.   február 19. , adOazonositO 
jel: 8449741084) 

A képviselet módja: önálló 

A Társaság egyszemélyi felelOs vezetOje az UgyvezetO  igazgatO, akit a Társaság 
tevëkenységëvel osszefuggô Ugyekben általános, egyszemélyi képviseleti jog illet meg. 
Képviseleti jogdt esetenként, vagy az Ugyek meghatározott csoportjára nézve átruházhatja, 
meghatározva a képviselendô allásfoglalást. A szervezet vezetOi - a tevékenységi körükbe 
tartozO feladatok végrehajtása sorãn - eseti képviseletet gyakorolnak, azaz kUlsO szervekkel 
közvetlenUl tartják a kapcsolatot. Errol kötelesek az Ugyvezetô igazgatót tájékoztatni. Az 
igazgatón kivUl a vezetö állásü dolgozók képviseleti jogosultsa"ga a szaktertiletUkre 
korlátozódik. Jogosultak azonban az irányItásuk ala tartozO szakterUleten foglalkoztatott 
dolgozók bármelyikét felhatalmazni arra, hogy egyes meghatározott esetekben és ugyekben a 
szakterUletet képviseljék. A Társaság j ogi képviseletét eseti meghatalmazással U-  gyve" látja el. 

A társaság feladata, tevékenysége: 

. a Kisiijszállás Város Onkormányzata által a társaságra bIzott ingó- és ingatlanvagyon 
Uzemeltetése, müködtetése, 

. a Kisutjszállás Város Onkormányzatával kötött feladat-ellátási szerzôdések alapján 
áp iá 	ortopédiai és ultrahang-diagnosztikai szakrendelések, a védônOifizioter 	,  

szolgálat, iskolafogászati asszisztensi rendszer fenntartása, 
. Kumánia Gyógy- és StrandfUrdö: gyógy- es élményfUrdö szolgáltatások, wellness 

szolgáltatások biztositása, Kumánia Natñr es Relax Szaunavilág üzemeltetése es 
müködtetése, 

. Kisüj szállási Kemping és Ifjüsági Szálláshely: kemping és szálláshely üzemeltetése és 
müködtetése, 

. Hotel Kumánia***superior:  teijes körü szálláshely szolgáltatás nyCijtása, 

. Kumánia GyOgyászat: megyei szintü fizioterápiás járóbeteg-szakellátás, körzeti 
11 minösItésü furdôgyógyászati ellátás biztosItása, 

. Magyarhertelendi Ifjüsági Tábor: táborhely Uzemeltetése, 
S Mosoda: mosodaszolgáltatás biztosItása a további uzletágak támogatására. 

FO"' tevékenysége: M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidös tevékenység (9329'08) 

TEAOR 	Tevékenységi kör 

062008 Foldgázkitermelés 
772108 Szabadidôs, sporteszkoz kölcsönzése 
5520'08 Udülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás 
3511'08 Villamosenergia-termelés 
9319'08 Egyéb sporttevékenység 
773908 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése 
5530'08 Kempingszolgáltatás 
3530'08   Gözellátás, légkondicionálás 
8129'08 Egyéb takarItás 
561008 Ettermi, mozgO vendeglátás 



360008 Viztermelés, -kezelés, -ellátás 
855908 M. n. s. egyéb oktatás 
5621'08 Rendezvényi étkeztetés 
471908 Jparcikkjellegü bolti vegyes kiskereskedelem 
862 1'08 Altalános járObeteg-ellátás 
562908 Egyéb vendéglátás 
4761 '08 Konyv-kiskereskedelem 
862208 Szakorvosi j a"ro" beteg-ellatas 
5630'08 Italszolgáltatás 
4762'08 Uj sag-, papiráru-kiskereskedelem 
8623'08 Fogorvosi ja"ro'beteg-elldta's 
683208 Ingatlankezelés 
476508 Játék-kiskereskedelem 
8690'08 Egyéb humán-egészségUgyi ellátás 
731 F08 ReklámUgynoki tevékenyseg 
55 10'08 Szállodai szolgáltatás 
6820'08 Saját tulajdonü, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
960208 Fodrászat, szépségápolás 
472508 Ital-kiskereskedelem 
7990'08 Egyéb foglalás 
4799'08 Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem 
823 0' 08 Konferencia, Kereskedelmi Bemutató Szervezése 
4939'08 M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállftás 

Az indulási alaptôkét a társaság tulajdonosa, Kisüjszállás Város Onkormányzata biztosItja és 
szigorñ pénzugyi elszámolás alapján fenntartja a müködéshez szUkséges finanszIrozást. 

A társaság saját ingatlanvagyona: 
. Magyarhertelend 1/5 hrsz., természetben: 7394 Magyarhertelend, Tábor u. 7. szám 

alatti ingatlan 

A Kumánia GyógyfUrdô Kft. és Kisüjszállás Város Onkormányzata között 2011. december 
30-an megkotott, a Kumánia GyógyfUrdö es az ehhez kapcsolódó vagyon Uzemeltetésérôl és 
használatba adásáról, a furdôgyógyászati ellátás biztosItásáról szóló alapszerzddés és azok 
módositása alapj an. 
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II. FEJEZET 
A TARSASAG IRANYITASA 

	

A társaság egyedüli tagja: 	Kisüjszállás Város Onkormányzata  

	

székhelye: 	5310 Kisüjszállás, Szabadság tér 1. 

	

nyilvántartási szám: 	732693 
képviseletében: 	Kecze István polgármester 

A tulajdonos alapItó kizárólagos hatáskörébe tartozik a társaság Ugyvezetô igazgatOjának, 
felugyelô bizottság tagjainak, valamint konyvvizsgálOjának megválasztása, dijazásának 
megállapitása, visszahIvása. 

Az alapitó kizárOlagos hatáskörébe tartozik: 
. a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása; 
. az adózott eredmény felhasználására vonatkozO dontés; 

If . az Ugyvezetô igazgató és  felUgyelô bizottsági tagok ellen kártérItési igény 
érvényesItése; 
	 If . a társaság j o guto"d néU lkli megszüné se" nek, átalakulásãnak elhatározása; 

. az alapitó okirat modositása; 

. a szervezeti és mükö de" si szabályzat j ovdhagya"sa; 

. mindazok az ugyek, amelyeket a törvény vagy a társasági szerzôdés a taggyülés 
kizárOlagos hatáskörébe utal. 

Az ügyvezetö igazgató késedelem nélkül köteles az alapitó döntéshozatalát kezdeményezni,  
ha: 

. a társaság saját tôkéje veszteség folytán a törzstôke felére csökkent, 
I a társaság saját tOkéje a törzstôke tOrvënyben meghatározott minimális osszeg ala 

csökkent, 
. a társaságot fizetésképtelenség fenyegeti vagy kifizetéseit megszUntette, 
. vagy ha vagyona a tartozásait nem fedezi. 

Az alapItó a hatáskörébe tartozO döntésének meghozatala elôtt - a megválasztással, ill. 
kinevezéssel kapcsolatos ugyek kivételével - köteles megismeni az ügyvezetés,  ill. a 
felUgyelô bizottság véleményét. 

Halaszthatatlan döntés esetén a vélemény beszerzése rövid üton (p1. fax, e-mail) is történhet, 
azonban az Igy véleményt nyilvánItó személy 8 napon belUl köteles véleményét irásban is az 
alapItó rendelkezésére bocsátani. 

Halaszthatatlan döntés esetében az alapItó döntéshozó szerve elé kerülô elôterjesztés 
elôterjesztôje a vélemény megismerése érdekében rövid üton megkeresi az ügyvezetO  
igazgatOt, aki haladéktalanul értesIti a felUgyelö bizottság elnökét. A felUgyelö bizottság 
elnöke rövid ñton, a napirend közlésével összehIvja az ülést, ahol a bizottság kialakItja a 
véleményét. 

A felUgyelO bizottság irásban rögzitett véleményét (hata'rozatAt) az Ugyvezetô igazgatóhoz 
11 eljuttatja olyan határidöben, hogy azt az Ugyvezetö igazgatO - a sajãt kialakitott Irásos 

véleményével egyUtt - akár rövid üton, legkésöbb az alapitó döntéshozó szervének Ulésének 
napján 8 óráig eljuttathassa az elôterjesztôhöz. 
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Az Irásos vélemény vagy az ülésrôl készItett jegyzo"'ko**nyv, illetve annak kivonata nyilvános, 
azt az alapitO döntéshozO szervének határozatával együtt - a döntés meghozatalától számitott 

ol 30 napon belUl a cegbirOsãgon a cegiratok közé letétbe kell helyezni. 

Az alapItó határozatairól az UgyvezetO igazgatót haladéktalanul, de legfeljebb 15 napon belül 
köteles Irásban értesIteni. Az ugyvezetô igazgató az alapItó döntéseirôl folyamatos 
nyilvántartást vezet (Hata"rozatok Konyve). A döntéseket azok meghozatala után 
haladéktalanul be kell vezetni a Határozatok Konyvébe. A nyilvántartásbOl a döntés 
tartalmának, idöpontjãnak és hatãlyának világosan ki kell derUlnie. 

A társaság vezetô tisztségviselôje 

Kisüjszállás Város Onkormányzata által kinevezett UgyvezetO igazgatO, mint vezetO 
ff tisztségviselô: 2021. május 02. napjátOl munkaviszonyban: Kecze Mátyás (anyja neve: Szabo" 

Julianna, születés ideje: 1990. február 19. , adOazonosItO jel: 8449741084). Az ügyvezetö 
igazgatói feladatok ellátására kötött szerzôdés 5 évre, 2026. május 01. napjáig szól. 

A társaság képviseletére, a cég jegyzésére egyszemélyben az Ugyvezetô igazgató, vezetô 
tisztségviselöként jogosult. Feladatát az alapItOval kötött szerzôdés alapján, önállóan látja el, 
részére az egyeduli tag utasitást adhat, amelyet köteles végrehajtani. Az igazgatO az alapitó 
által biztosItott jog- és hatáskörrel, a kotelezettségek betartásával irányItja a társaság 
tevékenységét. 

A társaság munkavállalói, megbIzási jogviszonyban Iévö magánszemélyek vonatkozásában a 
munkáltatói/megbizói j ogok gyakorlása az ügyvezetô igazgatOt illeti meg, kU lo-  nös tekintettel 
a jogviszony létesitésére, mOdosItására, megszUntetésére, valamint a kártéritési felelôsséggel 
kapcsolatos intézkedésekre. 

A szervezeti egységek vezetôi jogosultak a napi tevékenységek ellátására utasItást adni, a 
szabadságok kiadását, valamint a rendkIvUli munkavégzés elrendelését kötelesek az 
ügyvezetO igazgatOval engedélyeztetni. 

Az ügyvezetô igazgató legföbb feladatai: 
. a társaság belsô szabályzatainak elkészItése, felugyelete, 
. a társaság feladatainak ellátására a legcélszerübb munkaszervezet kialakitása, annak 

müködési rendjének meghatározása, 
11 	 11 . a társaság fejlôdésére, gazdaságosságára vonatkozO célkitüzések megvalósItása, 

intézkedések kidolgozása, azok végrehajtásának ellenôrzése és értékelése, 
. a vezetésére bIzott vagyon növelésére, rendeltetésszerU kezelésére vonatkozO 

intézkedések kidolgozása, kiadása, az intézkedések végrehajtásának ellenôrzése és 
értékelése, 

. a biztonságos és a dolgozók egészségét óvó munkafeltételek megteremtése és 
biztositása,

ff  11 	 11. a társaság tüz-, munka- és kornyezetvédelmi rendszerének szabályozása, 
. munkavégzésre, illetve munkavégzésre irányulO egyéb jogviszony alapján 

foglalkoztatott munkatársak munkájának irányItása, ellenôrzése és értékelése, 
. a társaság napi munkájãnak operatIv irányItása és ellenôrzése a tulajdonos elvárásai, a 

jogszaba"lyi elôIrások, valamint a társasági szerzôdés keretei között, 



. az operativ feladatok ellátásár 	 If ról a társaság vezetö tisztségviselöivel hetente tart 
értekezletet 

. a társasãg eves gazdasági tervének elkëszItëse és tulajdonos elé terjesztëse, 

. beruházások elôkészftëse, megvalósItásának irányItása, 

. szerzôdéskötés külsô vállalkozOkkal, azok ellenôrzése, 

. a felUgyelôbizottság és a konyvvizsgálO hatáskörëbe nem tartozO kérdésekben önállO 
döntési jog gyakorlása, 

. a egységvezetô munkatársak munkájának irányItása, minôsItése és értékelése, 

. fegyelmi és kártérItési jogko**r gyakorlása a munkavállalók felett, szukség esetén 
büntetô feijelentés megtétele, 

. szakmai továbbképzésekkel kapcsolatos döntések meghozatala, 

. a társaság szervezeti és müködési rendjének meghatározása, 

. a társaság ugyeirôl felvilágosItást ad, iratbetekintést biztosIt 

. gondoskodik a jogszabályok által elôirt szabályzatok nyilvántartásátol, elôkészitésérôl, 
bejelentési kotelezettségek megtételerOl, 

. alapItó okirat mOdosItásának, cégjegyzékbe bejegyzett jogoknak, tényeknek és 
adatoknak és ezek változásának, valamint torvényben elôIrt más adatoknak a 
cégbIrósági bejelentése, okiratok letétbe helyezése, 

. felelôs az alapitó okiratban, az alapItói utasitásokban, határozatokban, a 
jogszaba"lyokban, If 

 az SZMSZ-ben elöirt feladatainak ellátásáért, 
. felelôs az irányItása alatt áJló szervezet hatékony és törvényes müködtetéséért, a 

munkavállalók foglalkoztatásáért, 
If . felelös a társaság feladatkörébe tartozó vagy esetenként oda utalt feladatok 

végrehajtásáért, az akadályozO tényezôk elhárItásáért, a szukséges intézkedések 
megtételéërt, 

. felelôs a társaság ésszerü és racionális, az alapItó és a szakhatóságok számára átlátható 
gazdálkodásáért. 

Az UgyvezetO igazgatO akadályoztatása, vagy távollëte esetën kizárólag az azonnali döntést 
igënylô esetekben a helyettesItés rendje a következO: 

. az Ugyvezetö igazgató általános helyettese a gazdasági irodavezetö, 

. a tulajdonossal, a felUgyelôbizottsággal és a tulajdonos további képviselôivel valO 
IF 

kapcsolattartást tekintve az igazgatOi asszisztens helyettesit, 
. a társaság pénzUgyeit befolyásoló döntésekben - a napi mUködéshez feltëtlenUl 

szUkséges beszerzések, megrendelések - munkavállalókkal kapcsolatos Ugyintézésben 
az igazgatói asszisztens tájékoztatása mellett a gazdasági irodavezetô helyettesIt, 

. az egészségügyi ãgazatok ellenörzëse esetén, a hatOságokkal valO mindeimemU 
kapcsolattartás tekintetében az egészségUgyi ágazatvezetO/egészségturisztikai 
menedzser helyettesIt, 

. a szálláshelyek kapcsán a társaság képviselete, a partnerekkel való kapcsolattartás, a 
társaság bemutatása szempontjábOl a szállodavezetö helyettesIt, 

. a garanciális, és a napi müködést befolyásoló müszaki kérdésekben, különös 
tekintettel a fürdôre - a müszaki és fürdôvezetô helyettesit. 

A munkaltatOi/megbIzOi jogok gyakorlását, kUlönösen a szerzödés létesItésére, mOdositására, 
dijazásra és megszUntetésre vonatkozó jogok gyakorlását az ugyvezetô igazgató magának 
fenntartja, azok gyakorlására kizárólag az Ugyvezetô igazgató jogosult, akadályoztatása vagy 
távolléte esetén nem ruházza at ma's személyre. 
Közvetlen irányItása ala tartoznak: 
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. gazdasági irodavezetöIf 

 

. müszaki es fürdövezetö 
I egészségUgyi ágazatvezetö/egészségturisztikai menedzser 
. orvos igazgatO 
. szállodavezetô 
. igazgatói asszisztens 
. ugyfélkapcsolati vezetö  ff 

 

. külsös megbIzottak 

III. FEJEZET 
A TARSASAG SZERVEZETE 

A szervezeti egységek vezetöi az Ugyvezetö igazgatótól kap(hat)nak utasItást, feladataikat az 
If Ugyvezetö igazgató közvetlen irányItása mellett látják el. 

A szervezeti egységek vezetöi feladat és hatãskörUk végrehajtása során önállO 
felelôsségvállalás mellett mflkOdnek. 

A társaság valamennyi szervezeti egységvezetôje munkája sorãn köteles kiemelt figyelmet 
forditani a társaság jogos gazdasági érdekire, jo' hIrnevére, az Ugyvezetô igazgatO, valamint a 
tulajdonos elvárásairalutasItásaira, és a belsô szabályzatokra, jogszabalyi elôIrásokra. 

A társaság szervezeti felépitése a feladatok hatékony ellátását szolgálja. A társaság szervezeti 
felépitésének ábráját az 1 .sz. mellékiet tartalmazza. 

A társaság szervezeti egységvezetôi 
. gazdasági irodavezetö 
I müszaki és fürdOvezetô 
. egészségUgyi ágazatvezetô/egészségturisztikai menedzser (operativ felUgyelet) 
. orvos igazgató (orvosszakmai felUgyelet) 
. szállodavezetô 
. ugyfélkapcsolati vezetö 

Gazdasági irodavezetô fôbb feladatai: 

. irányitja es koordinálja a társaság titkárságát 

. a társaság gazdasági és pénzügyi szervezetének ellenörzése és irányItása valamennyi 
szervezeti egység vonatkozásában, 

. a társaság számviteli elOfrásoknak valO megfelelesenek biztositása, 

. a társaság kiadásainak kontrollálása, bevételeinek nyilvántartása, 

. pénzügyi tervek, beszámolók jogszabályi elöirásoknak megfelelô, határidôre történô 
elökészItése, kidolgozása, 

. tervek végrehajtásának felugyelete, elemzése, módositások elökészItése, 

. bér- és létszámgazdálkodás felUgyelete, 

. pënztárosok és egyéb pénzeszkozokkel munkát végzôk szakmai ellenôrzése és 
irányItása, 

. szervezeti egységek müködésének pénzUgyi felUgyelete, 

. gazdasági szabályzatok, beszerzések rendjének kidolgozása és betartatása, 
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. beruházási, beszerzési projektekben valO részvétel (elo"'ke'szite's, tervezés, koordináció), 
0 társaság közbeszerzéseinek koordinálása, 
. kapcsolattartás a társaság pénzUgyi partnereivel, pénzügyi felugyeleti szerveivel, 
. gondoskodik a pénzugyi-gazdálkodási adatok, nyilvántartások naprakészségérôl, 
. gondoskodik a munkavégzésre irányuló j ogviszony munkáltató/megbIzO 

jogszaba"lyban elOIrt feladatainak ellátásárOl a jogviszony  létrejötte, mOdositása, 
megszünése esetén (NAY és KSH j elentes, igazolások kiadása, stb.) 

. szakmai területén kapcsolatot tart a társaság partnereivel (p1. a társaság tulajdonában 
állO ingatlanok bérlOivel, stb.), 

. a konyveléssel és a bérszámfejtéssel megbIzott társaságokkal egyUttmükodve 
gondoskodik a társaság feladatainak jogszaba'lyi elöIrásoknak megfelelö, határidôre 
történô maradéktalan ellátásáról, kUlönösen: konyvelés, bevallások, mérleg, eredmény, 
beszámoló, bérszámfejtés, hatósági jelentések, stb. 

. köteles elôsegIteni az ügyvezetô igazgató számára a társaság gazdálkodásãnak, 
mUködésének naprakész áttekinthetôségét, 

. minden korulmény között köteles a társas ág jo" hInevét megôrizni és erre ösztönözni  
munkatársait is, 

. köteles betartani és betartatni a vonatkozO jogszaba'lyokat, szakmai elöirásokat, belsö 
szabályzatokat és utasItásokat. 

Szervezeti egységvezetô irányItása ala tartozik az igazgatói asszisztens, szakmai terUleten a 
fUrdO- és gyógyászati pénztárosok és egyéb pénzeszkozokkel munkát vegzök (recepcio"sok) 

If tartoznak. (A szervezeti egységvezetö teijes körü, részletes feladatleIrását a munkaköri leirás 
tartalmazza.) 

Müszaki és fürdôvezetö fôbb feladatai: 

. gondoskodik a szervezeti egységek rendeltetésszerü, zavartalan, biztonságos és 
gazdaságos, jogszabályi elôIrásoknak rnegfelelö müszaki Uzernelésének biztosItásáról, 

. a társaság telephelyeit és üzemeltetett szervezeti egységeinek vonatkozásában 
felttgyeli ës irányItja a kOzegészségUgyi, biztonságtechnikai (munkave'delmi, 
tflzvédelmi, érintésvédelmi stb.) elOIrásoknak megfelelô állapotát, 

. gondoskodik a müszaki és garanciális feladatok ellátásáról, 

. elkészIti a hozzátartozó egység eves bevételi és kiadási  tervét és benyüjtja az 
Ugyvezetô igazgatOnak, 

. a társaság furdOegységeinek mUszaki és szakmai vezetésével, irányftásával, 
ellenörzésével kapcsolatos feladatok végrehajtása, 

If 

. garanciális, fUrdôUzemi és mUszaki Ugyekben egyeztetések, megállapodások és 
döntések elökészItése, 

. szakmai irányItási feladatok ellátása a fürdôvezetés és a müszaki irányItás terUletén, 

. biztositja a társaság Uzemeltetésében, tulajdonában lévô épUletek, gépek, berendezések 
biztonságos ës hatékony mUszaki Uzemeltetését, 

. a szálláshelyek és a fürdô részlegeinek folyamatos Uzemben tartásához szukséges 
munkafolyamatok szervezése és irányitása, 

. rendszeresen ellenörzi a viz, az energiafelhasználást, gondoskodik a furdôgépészet 
legjobb hatásfokü Uzemelésérôl, 

. szakmai terUletén kapesolatot tart a társaság partnereivel (p1. munka- és tUzvédelmi 
megbizott, energetikai referens, kornyezetvëdelmi referens stb.), 

. közrernüködik a társaság müszaki és üzemeltetési  feladatainak megoldásában, 



. minden korulmény közOtt köteles a társaság jo hImevét megOrizni és erre Osztönözni 
munkatársait is, 

. köteles betartani ës betartatni a vonatkozO jogszaba"lyokat, szakmai elöfrásokat, belsö 
szabályzatokat és utasItásokat. 

Szervezeti egységvezetO irányItása ala a karbantartó, a vfzforgatO gépész, a csUszdaOr, a 
szaunamester, a szaunaör, a fUrdôpénztáros, az uszodamester és a takarItó feladatot ellátó 
dolgozOk tartoznak. A munkaszervezés során a munka torvënykonyve és a dolgozOval kötött 
szerzôdés rendelkezései az irányadOk. (A szervezeti egységvezetô teijes körü, részletes 
feladatlefrását a munkaköri leIrás tartalmazza.) 

Egészségügyi ágazatvezetô/egészségturisztikai menedzser fôbb feladatai: 

. teijes körüen irányItja a hozzátartozó egészségUgyi ágazatok (gyo"gya"szat, védOnöi 
szolgálat, szakrendelések) operativ munkáj at, felugyeli a dolgozókat, visszajelzéseket 
ad, kUlönös tekintettel, a vendégekkel és betegekkel való kapcsolattartásra, 

. meghatározza a minimális és elvárt szakmai és vállalati sztenderdeket, es betartatja 
azokat, 

. felUgyeli a szakrendelésenként elkUlönftett betegfogadási listát vezetö orvos 
adminisztrátor munkáját, 

. kidolgozza és felugyeli a munkafolyamatokat, 

. elkészIti a hozzátartozó egységek eves bevételi es kiadási tervét es benyüjtja az 
Ugyvezetö igazgatónak, 

If . javaslatot tesz a közvetlen bevételteremtô kapacitásokkal kapcsolatos elvárható 
értékesItési csatornákra és modelire, a szUkséges marketingtámogatás megjelolésével, 

. rendszeresen és folyamatosan egyeztet a kapacitásokról és egyéb szakmai kérdésekben 
a mUszaki és fUrdövezet Off vel és a szállodavezetôvel, 

. részt vesz a heti értekezleteken, ahol megosztja a saját területe projektjeinek fôbb 
paramétereit az UgyvezetO igazgatóval és a többi szervezeti egységvezetôvel, 

. szakmai terUletén kapcsolatot tart a kiemelt üzleti és szakmai partnerekkel, 

. kidolgozza ës nyomon követi a teijes szervezet higiénés szabályait, megtartja vagy 
megtartatja a szUkséges képzéseket, 

S minden korulmény között kOteles a társaság jó hIrnevét megôrizni és erre ösztönözni 
munkatársait is, 

. köteles betartani és betartatni a vonatkozó jogszabarlyokat, szakmai elöIrásokat, belsô 
szabályzatokat és utasItásokat. 

Szervezeti egységvezetö irányItása ala a fizioterápiás asszisztens, a gyOgymasszôr, 
gyógytornász, az orvos adminisztrátor, az itszásoktató, a TB pénztáros, a csoportvezetö 
védônô, a védônö, az iskolafogászati asszisztens, manikürös, pediküros, valamint az UH 
szakorvos és UH asszisztens és az ortopédiai szakorvos és az ortopédiai szakasszisztens 
feladatokat ellátó dolgozók tartoznak. A munkaszervezés során a munka torvénykonyve es a 
dolgozóval kötött szerzôdés rendelkezései az irányadók. (A szervezeti egységvezetö teijes 

If 

körU, részletes feladatleIrását a munkaköri leirás tartalmazza.) 
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Orvos-igazgató fôbb feladatai: 

Az orvos-igazgatói feladatokat a fizioterápia szakrendelés szakorvosa látja el a hatályos j ogszaba'lyok 
11 es szakmai protokollok alapján. 

Szállodavezetô föbb feladatai: 

. teijes körüen irányItja a társaság érdekkörébe tartozO szálloda, kemping és ifjüsági 
szálláshely szakmai munkáját, felugyeli a dolgozOkat, visszajelzéseket ad, kUlönös 
tekintettel, a vendégekkel való kapcsolattartásra, 

. meghatározza a minimális és elvárt szakmai és vállalati sztenderdeket, és betartatja 
azokat, 

. kidolgozza és felUgyeli a munkafolyamatokat, 

. elkészIti a szállodára és az ifjiisági szálláshelyre vonatkozó eves bevételi és kiadási 
tervét és benyUjtja az Ugyvezetô igazgatónak, 

. javaslatot tesz a szállodával ës az ifjüsági szálláshellyel kapcsolatos elvárható 
értékesItési csatornákra és modelire, a szukséges marketingtámogatás megjelolésével, 

. rendszeresen és folyamatosan egyeztet a kapacitásokról és egyéb szakmai kërdésekben 
a müszaki es fUrdôvezetôvel, az egészségUgyi ágazatvezetOvel, valamint az 
ugyfélkapcsolati vezetôvel, 

. részt vesz a heti értekezleteken, ahol megosztja a saját területe projektjeinek föbb 
tereit az 	v 	óv 	ö 	v 	 öparamé 	ü 	 vel,  

. szakmai terUletén kapcsolatot tart a kiemelt Uzieti és szakmai partnerekkel, 

. felUgyeli az ifjüsági szálláshely és a szállodai értékesItési és marketing ugymenetét, a 
marketingstratégia kidolgozásában közremüködik a szállodai szolgáltatások minél 
hatékonyabb értékesItésének elôsegItése érdekében, 

. minden korUlmény között köteles a társaság jor hImevét megörizni és erre ösztönözni 
munkatársait is, 

. köteles betartani és betartatni a vonatkozó jogszaba"lyokat, szakmai elôirásokat, belsô 
szabályzatokat és utasItásokat. 

Szervezeti egységvezetô irányitása ala a recepciOsok, a szobaasszonyok, a gondnokok, a 
takarItOk, a mosodãs feladatokat ellátO dolgozOk tartoznak. A munkaszervezés során a munka 
torvénykonyve és a dolgozóval kötött szerzôdés rendelkezései az irányadOk. 

A vendégek teijes körü ellátásának biztosItása alvállalkozó  feladata, az általa biztosItott 
felszolgálOk és szakácsok munkáját szakmailag a szállodavezetô ellenörzi, továbbá ad 
javaslatot az ugyvezetô igazgatónak a fejlesztésre. (A szervezeti egységvezetO teijes körü, 
részletes feladatleirását a munkaköri leIrás tartalmazza.) 
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Ugyfélkapcsolati vezetô fôbb feladatai: 

. kapcsolatot tart a kiemelt üzleti és szakmai partnerekkel, Ugyfelekkel, a szakmai 
sajtOval 

. felugyeli a társaság értékesItési és  marketing ügymenetét, a marketingstratégia 
kidolgozásában közremükOdik a szálláshely- és fUrdöszolgáltatások minél 
hatékonyabb értékesitésének elôsegitése érdekében, 

. kommunikációs aktivitásokat szervez és felUgyel, 

. a társaság rendezvényein fôszervezöként felUgyeli a rendezvénnyel kapcsolatos 
munkálatokat, alvállalkozOkkal tartja a kapcsolatot 

. javaslatot tesz a társaság létesItményeivel, egységeivel kapcsolatos elvárható 
értékesItési csatornákra és modelire, a szUkséges marketingtámogatás megjelolésével, 

. ellátja a fogyasztóvédelmi referensi feladatokat, 

. naprakészen kezeli a társaság honlapjait, kozosségi media felUleteit, hIrleveleit, 

. rendszeresen és folyamatosan egyeztet a kapacitásokrOl és egyéb szakmai kérdésekben 
a müszaki és fürdôvezetövel, az egészségügyi ágazatvezetôvel, valamint a 
szállodavezetövel, 

. részt vesz a heti értekezleteken, ahol megosztja a saját terUlete projektjeinek fôbb 
paramétereit az Ugyvezetô igazgatóval es a többi szervezeti egységvezetövel, 

. minden korUlmény között köteles a társaság jo hirnevét megörizni és erre ösztönözni 
munkatársait is, 

. köteles betartani és betartatni a vonatkozó jogszaba"lyokat, szakmai elöIrásokat, belsö 
szabályzatokat és utasitásokat, 

If . felelös a turisztika termékek és szolgáltatások fejlesztéséért, 
. ellátja a Tourinform iroda vezetôi feladatait, 
. kapcsolatot tart a turizmus országos es regionális szakmai szervezeteivel, 

szövetségeivel. 

Szervezeti egységvezetô irányItása ala tartozik a Tourinform irodai munkatárs, értékesItési 
terUleten a recepciósok tartoznak. (A szervezeti egységvezetô teijes körü, részletes 
feladatleirását a munkaköri leIrás tartalmazza.) 

Iv. FEJEZET 
1 	 00 

A TARSASAG FELUGYELETE 

Felügyelô bizottság 

A Társaságnál 3 tagü felugyelö bizottság mUködik. A felUgyelö bizottsági tagok megbIzatása 
határozott idôre, 2026. augusztus 31.  napjáig szól. A felugyelô bizottság elnökét és a 
bizottsági tagokat havonta a KépviselôtestUlet által megállapitott tiszteletdIj illeti meg. 

A felUgyelô bizottság tagjait, megbIzatásuk idôtartamát kft. AlapItO okirata tartalmazza. 

A felUgyelO bizottság tevékenységét a hatályos jogszaba'lyok szerint végzi, Ugyrendjét maga 
állapitja meg, amelyet a társaság legföbb szerve hagy jóvá. 
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A felUgyelô bizottság feladat- és hatásköre: 
. koteles megvizsgálni a társaság legfôbb szerve ülésének napirendjén szereplö 

valamennyi lényeges uzletpolitikai jelente"st,, valamint minden olyan elôterjesztést, 
amely a társaság legföbb szerve kizárOlagos hatáskörébe tartozO ugyre vonatkozik, 

S Irãsbeli jelentést készit a számvitelrOl szOlO 2000. évi C. törvény szerinti beszámolOról 
es az adózott eredmény felhasználásárOl a társaság legfôbb szerve részére, 

. kezdeményezheti az alapItó által hozott határozat bIrósági felulvizsgálatát, 

. ellenôrzi a társaság müködését és gazdálkodását, a vagyonmérleg-tervezeteket és a 
vagyonleltár-tervezeteket, 

. jelente'st kérhet a vezetO tisztségviselOktOl, illetve tájékoztatást vagy felvilágosftást a 
társaság munkavállalOitOl, 

. egyetértési jogot gyakorol a konyvvizsgáló szervezetre, ill. a konyvvizsgáló 
személyére az alapitó felé tett ügyvezetOi j avaslat tekintetében, 

. megvizsgálja, illetve betekinthet a társaság konyveibe és irataiba. 

A felUgyelö bizottság köteles az intézkedésre jogosult alapItót tájékoztatni és annak 
összehivását kezdeményezni, ha arrOl szerez tudomást, hogy a társaság müködése során olyan 
jogszaba'lyse"rte"s vagy a társaság érdekeit egyébként si'ilyosan sértô esemény (mulaszta's) 
történt, amelynek megszüntetése vagy kovetkezményeinek elhárItása, illetve enyhItése az 
intézkedésre jogosult alapItó döntését teszi szUkségessé; a vezetö tisztségviselök felelôsségét 
megalapozó tény merUlt fel. 

Könyvvizsgáló 

A társaság konyvvizsgálója: Mátyus Maria Irén (5000 Szolnok, Táncsics Mihály u. 3. fsz. 3., 
kamarai nyilvántartási szám: 00841). A konyvvizsgálat elvégzëséért személyében felelös 
természetes személy: Mátyus Maria Irén (5000 Szolnok, Táncsics Mihály u. 3. fsz. 3., 
kamarai nyilvántartási szám: 00841). 

A konyvvizsgáló megbIzatása határozott idötartamü. 
A megbIzás kezdO idôpontja: 2019. Junius 06. 
A megbIzás megszünesének idöpontja: 2024. május 3 1. 

A konyvvizsgálO üjraválasztható. A konyvvizsgálóval, megválasztását (kijelo-lese`t) követöen, 
a társaság ügyvezetôje köt szerzôdést a polgári jog általános szabályai szerint. Ha a 
konyvvizsgálO gazdálkodó szervezet, meg kell jeloo*lnie azt a tagját, vezetô tisztségviselôjét, 
illetve munkavállalOját, aki a konyvvizsgálatért személyében is felelôs. Ezen személy 
kijelölésére csak a tãrsasãg alapitójãnak elôzetes jo"vdhagya"sa"val kerülhet sor. A 
konyvvizsgálO tevékenységét a hatályos jogszaba'lyok alapj an végzi.  

A konyvvizsgáló feladat- és hatáskörébe tartozik: 
. ellenörzi és véleményezi a számviteli törvény szerinti beszámoló valódiságát és 

jogszaba'lyszeru"se"ge"t, 
. köteles megvizsgálni a gazdasági társaság alapItója elé terjesztett minden lényeges 

üzleti jelente'st, bogy az valós adatokat tartalmaz-e, illetve megfelel-e a j ogszab a*' lyi 
elöIrásoknak, 

. betekinthet a társaság konyveibe, a vezetô tisztségviselôktöl, a felUgyelö bizottság 
tagjaitól, illetve a társaság munkavállalóitól felvilágositást kérhet, 
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. megvizsgálhatja a társaság bankszámláját, pënztárát, értékpapIr- és áruállományát, 
szerzödéseit. 

A konyvvizsgalO az alapItO - mint a társaság legfôbb szerve jogko*'re"nek és hatáskörének 
gyakorlója - a társaság számviteli törvény szerinti beszámolóját tárgyaló ülésén köteles részt 
venni. Ha ez szUséges, a konyvvizsgálOt tanácskozási joggal az Ugyvezetô  szerv, illetve a 
felugyelô bizottság Ulësére is meg lehet hivni, illetve a konyvvizsgálO maga is 
kezdeményezheti ezeken az Uléseken való részvételét. Ez utóbbi esetben a konyvvizsgáló 
kërelme csak kUlönösen indokolt esetben utasIthatO vissza. 

Ha a konyvvizsgáló megállapItja, illetve egyébként tudomást szerez arról, hogy a társaság 
vagyonának jelento"'s mértékü csökkenése várható, illetve olyan tényt észlel, amely a vezetô 
tisztségviselök vagy a felugyelö bizottság tagjainak torvényben meghatározott felelösségét 
vonja maga után, köteles az alapItó vonatkozó döntését kérni. Ha az alapItó a jogszaba"Iyok 
által megkivánt döntéseket nem hozza meg, a konyvvizsgálO köteles errol a törvényességi 
felUgyeletet ellátO cégbIrOságot értesfteni. 

A konyvvizsgálO felelOsségére a konyvvizsgálOkra vonatkozO jogszabályokban, illetve a 
Polgári Torvénykonyvben meghatãrozott felelössegi szabályok az irányadOk. A 
konyvvizsgálO a társaság Ugyeirôl szerzett értesUlëseit üzleti titokként köteles megörizni. 
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V. FEJEZET 
A TARSASAG MUKODESI RENDJE 

A társaságot az UgyvezetO igazgatO irányftja. A társaság mUködésében mindenkor biztositani 
kell a törvényességet. Ennek biztosItását támogatja a társaság alapItO okirata, szervezeti és 
müködési szabályzata, a társaság egyes Ugymeneteihez kidolgozott belsô szabályzatok, 
valamint a j ogszaba"lyi elöIrások, melynek betartása es betartatása valamennyi feladatot ellátó 
személyre kötelezö j ellegu. 

A társaság részére feladatot ellátOk a fenti elôirások betartásán tiil a tôlUk elvárhatO 
gondossággal és szakértelemmel kOtelesek eljárni, felelôsek a feladatuk ellátáshoz szukséges 
elôirások, szabályok, irányelvek, jogszaba"lyok naprakész ismeretéért és betartásáért. 
KOtelesek a szUkséges bizalomnak megfelelö magatartást tanüsItani, másokkal egyUttmUkodni 
es általában olyan magatartást tanüsItani, hogy az ma's egészségét, testi épségét, megItélését 
ne zavarja, veszélyeztesse vagy idézze elö. 
Feladatuk ellátása során nem igényelhetnek, és nem fogadhatnak el elOnyt harmadik 
személytOl. Más munkavégzésre irányulO jogviszonyt kizárOlag az ugyvezetO igazgatO 
Irásbeli engedélyével létesithetnek. 

A szervezeti egységvezetök az UgyvezetO igazgatO ãltal felruházott hatáskörben j Arnak el, 
elelsek a tervekben,önállóan vezetik a hozzájuk tartozO egység szakmai munkáját, 	ö  

szabályzatokban, utasitásokban kapott feladatok maradéktalan és szinvonalas végrehajtásáért. 
Kötelesek az Ugyvezetô igazgatO számára elösegiteni a társaság mUködésének naprakész 

ff áttekinthetöségét. 

A társaság valamennyi alkalmazottjának utasItást adhat az Ugyvezetö igazgató, az alkalmazott 
szervezeti egységvezetôj e, vagy távollétében a helyettesItéssel meghatalmazott személy. 
Rendkivüli helyzetekre szóló utasitás kiadására kizárólag az ügyvezetô igazgatO j ogosult. 

Az Ugyvezetö igazgatatO által kiadott irásbeli utasitások Irásban, sorszámmal ellátva kerUlnek 
kiadásra akként, hogy az érintett dolgozók aláIrásukkal igazolják az Ugyvezetô igazgatói 
utasftás ãtvételét. Egyebekben az utasitãsok formãja lehet szObeli és irásbeli. 

A társaság egészére vonatkozó szabályzatot kiadni kizárólag az ügyvezetô igazgatO jogosult. 
A szabályzat tartalmára a szervezeti egységvezetOk tesznek javaslatot, tervezet 
kidolgozásãval. A szabályzat szakszerü elkészItéséért, folyamatos konzultációért az a 
szervezeti egységvezetO a felelös, akinek a terUletét a szabályzat elOirásai alapvetôen érintik. 
A szabályzat az ügyvezetö igazgató jo'va"hagya"sa után, hatályba lépési datum megjelolésével 
kerUl kiadásra, melynek dolgozOk általi megismeréséért a szervezeti egységvezetök felelösek. 

A szervezeti egységek nyitva tartását, Ugyfélfogadási rendjét és munkaidejét a szervezeti 
egységvezetôk javaslat alapján az Ugyvezetô igazgatO hagyja jo"va. A vendégeket érintô 
Ugyfélfogadási idôpontok a társaság honlapján elérhetöek. 

A szervezeti felépItésben egymás mellé rendelt szervezeti egységeknek feladataik 
11 	 f vegrehajtása során kooperatIv, koordinativ, konzultativ, tanácskérési, tanácsadási, 

javaslatte"teli, véleményezési joga, illetve kotelezettsége van. A mellérendelt szervezeti 
egységek véleményeltéré se" ben a szervezeti egységek vezetöi, - egyetértésUk hiányában - 
felettesUk hozhat döntést, az egyébként hatáskörUkbe utalt kérdésekben, feladatokban. 
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A társasár 	 11 	 11 g szakmai szervezeti tagsága során, a szovetségekben, klubokban, egyesUletekben, 
es egyéb szakmai kapcsolattartásban, valamint a sajtó részére elsösorban az ügyvezetö 
igazgatO képviseli a táraságot, akadályoztatása vagy távolléte esetén a kijelölt és 
meghatalmazott szervezeti egységvezetôre átruházhatja a képviselet j ogdt. 

ltEgyebekben, a társasággal szerzôdéses jogviszonyban álIó partnerek (beszaIó,  alvállalkozó, 
szakértô, egyéb vállaiati ugyfelek, stb.), illetve szakhatOságokkal a mindenkori témafelelOsek 
jogosultak és kötelesek kapcsolatot tartani a szervezeti egységvezetö, illetve az UgyvezetO 
igazgató tájëkoztatása vagy szukség szerinti bevonása mellett. 

A társaság Uzleti eve a naptári évvel megegyezô. A megelözô év mérleg- és eredmény 
beszámolóját az ügyvezetô igazgató köteles az alapItó elé terjeszteni az alapitó által 
meghatározott idôpontban, annak szem elôtt tartásával, hogy a jogszaba"lyok által elôirt 
mérleg-és eredmény beszámolO vonatkozásãban meghozott döntés a jogszabályi határidö 
megtartásával megtorténhessen. 

Alapelvként ügyvezetOi igazgatOi aláIrási jogko-rbe tartozik minden olyan ügyirat 
kiadmányozása, amely az ügyvezetö igazgató nevére szólóan érkezik a társasághoz. Ettôl az 
UgyvezetO igazgató a szignálás során adott utasItással eltéröen rendelkezhet. Amennyiben ez 
nem történik meg, a hatáskörrel rendelkezô szervezeti egység vezetôi ugyvezetôi igazgatói 

If kiadmányozásra készitik elô az Ugyiratot. Az adott ugyben dönteni jogosult szervezeti 
If 

egységvezetô döntését - az elôkészItés ellenôrzése utãn, a kapott információk alapján - 
törvényes jogkorben eljarva, a megállapItott határidöben hozza meg. A szervezeti 
egységvezetOk felelOsek döntéseikért, az ugyintézOk felelösek az Ugyek döntésre kész 
elôkészitéséért, javaslatuke"rt. Az aláIrási jogot az egyéni felelôsség érvényesitése és a gyors 
ügyintézés szempontjának figyelembevételével kell gyakorolni. A kiadmányozás joga  - az 
esetlegesen kUlön feltUntetett kivételektOl eltekintve - a szervezeti egység vezetôjét illeti meg. 
A szervezeti egységvezetôk kiadmányozási j ogko'* ru" ket helyettesukre részben átruházhatják. 
Az átruházást a feladatok, ugyek folytatOinak pontos megnevezésével az eseti megbIzãsban 

 Irá 	 ányozási jogkor  teijes és állandó. Bármely konkrét 
kiadmányozási jogkoo'r több Ugyintézô részére csak az igazgató elözetes hozzájárulásával  
ruházható at. 

A szervezeti egységvezetök által onalloan gyakorolt kiadmanyozas: 
. a vezetése ala tartozó szervezeti egységek feladatkörét érintô közvetlen, hozzá cimzett 

iratok, klsô U  szervektôl arajanlatok bekérése, 
. szakiranyItasi körükbe tartozó osszefoglalO, elemzô anyagok értékelése, 
. a felUgyeletuk ala tartozO szervezeti egységek munkakapcsolatának rendjét 

meghatározó intézkedések, utasitások, a feladatok koordinalasara tett intézkedések, 
. az ügyvezetô igazgató részére készitett, irányItásuk ala tartozó szervezeti egység 

mflködésével kapcsolatos anyagok, javaslatok, észrevételek, elôterjesztések stb. 
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VI. FEJEZET 
A TARSASAG ELLENORZESI RENDJE 

Az ellenôrzések célja, hogy folyamatosan nyomon kövesse a társaság tevékenységét és 
müködési folyamatait, feltárja az esetleges zavarokat, visszajelzéseket adjon a cégvezetés 
számára, es igy elôkészitse a vállalat vezetésének döntéseit. További cél, hogy a társaság 
mindenkor törvényesen, az elôirt jogszabályoknak megfelelôen müködjön. 

Szervezeti egységvezetöi ellenOrzés: 

A társaság szervezeti egységvezetOi kötelesek a rábIzott szervezeti egységek munkáját 
ellenôrizni. Saját terUletUkön felelôs az általa irányItott tevékenység ellenOrzési rendszerének 
kialakItásáért, eredményes müködëséért, a tapasztalatok hasznositásáért. 

Módszerei lehetnek: a folyamatos adatszolgáltatás elemzése és értékelése, az irányItásuk ala 
rendelt dolgozók rendszeres beszamoltatasa, a kiadmanyozasi jog gyakorlása soran a 
kotelezettségvállalások, bizonylatok indokoltságának, tartalmi es alaki helyességének 
ellenörzése, valamint a személyes helyszIni ellenOrzés. 

A feltart eseti, vagy rendszerbeli hianyossagok kikUszöbölésérôl, a hataskorileg illetékes 
szervezeti egységvezetô intézkedik, szabalytalansag esetén felelôsségre vonást alkalmaz a 
hiba elkövetés sulyanak megfelelôen. 

A munkafolyamatba épItett ellenörzés: 

A munkafolyamatba épitett ellenôrzés a feladatok vegrehajtasa soran érvényesUl, biztosItva, 
hogy a hibák es nem kIvanatos jelensegek idôben felismerhetôk és megakadalyozhatok 
legyenek, a rendellenességek megszUntetése gyorsan történjék meg. A dolgozók személyi 
felelössége a vegrehajtas minden szakaszaban ellenôrizhetô legyen. Munkafolyamatba épItett 
ellenörzésnek minôsül a gazdalkodas es számvitel folyamatának, tovabba a pénzkezelésre, 
munkavédelemre, tüzvédelemre elôIrt alaki és tartalmi Ugyviteli szabalyok betartásának 
vizsgálata is. 

KUlsô ellenörzés: 

A tarsasag ellenörzésére megjelenô barmely külsô szerv, hatosag képviselôjét az ellenôrzés 
megkezdësekor az ugyvezetö igazgatOhoz kell iranyftani az ellenörzës bejelentésére, illetve 
megbIzOlevelének bemutatasara. A vizsgált szervezeti egység köteles az ellenôrzést végzô 
szerv, illetve személy részére minden tájékoztatást megadni, a dokumentáciOs anyagokba - 
jogosultsa,g esetén - a betekintést engedélyezni, az ellenörzés feladatait biztositani. Az 
ellenörzës lezarasakor a vizsgalt szervezeti egység vezetOje érdemi intézkedéseket köteles 
foganatosItani a feltart hianyossagok mielöbbi megszüntetése érdekében. 
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VII. FEJEZET 
ZARO RENDELKEZESEK 

Jelen szabályzat Kisüjszállás Város Onkormányzatának Képviselö-testulete által történô 
elfogadását követOen, 2021 .oktOber 29. napján lép hatályba. 

A társaság honlapján, a közérdekü adatok menUpont alatt gondoskodik a szabályzat 
közzétételérôl. 

Az UgyvezetO igazgatO gondoskodik arrOl, hogy a társasággal munkaviszonyban és megbIzási 
jogviszonyban álló magánszemélyek a szabályzatot megismerjék. 

Kisüjszállás, 2021. október 26. 

Kecze Mátyás 
ügyvezetô 
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