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Szabályzat
a Lenti ésVidékeFej|esztési
ÜryniikségKözhasznú NonprofiÚ Kft' vezető
tisztségviselőinek"
fe|üge|őbizottságitagiainak, valamint az Mt' l88. $ (1) bekezdóse
vary 188/4. $ (1) bekezdésehatá|yaalá eső munkavá|la|óinakj avadalmazásárő|,
valamint a jogviszonymegsziinése
esetérebiztosítottjuttatások módjának,
mértékének
elveiről, annak rendszeréről
Jelenszabályzatota Lenti ésVidékeFejlesáésiÜgprökségKöáasznú NonprofitKft. a 2009.
évi C)oil. törvény a köztulajdonban á||ó gazdaságitrírsaságoktakarékosabbmrÍködéséről
szóló törvény alapjrínalkotja meg a köZtulajdonban álló gazdasáBitrirsaságoktakarékosabb
működésének
előmozdítása
éÍdekében.
A Lenti és Vidéke FejlesaésiÜgynökség Közhasznú Nonprofit Kft köztulajdonbanáló
gazdaságitaÍsaság:
a/ köztulajdonbarr élltogazdaságitarsaság:az a gazdaságitrírsaság,amelyben a Magyar
Allam' helyi önkormií'rryzat,a he|yi önkorm ényzat jogi személyiséggelrendelkező
tiírsulrása,
többcélúkistérségitrírsulás,fej|esÍésitanács, nemzetiségiönkormiirryzat,
nemzetiségiönkormiínyzat jogi személyiségú
tarsulása, költségvetésiszerv vagy
közalapítvanykÍilön-külön vagy egyiittesenszámítvatöbbségibefolyássalrendelkezik,
b) többségibefolyás:az o|yankapcsolat'amelynekrévéna befolyássalrendelkezőegy
jogi személybena szavazatoktöbb mint ötven sziázalékával- közvetlenül vagy a jogi
személybenszavazati jogga|rendelkező más jogi személy(köáes vállalko zás) szavazat|
jogán keresztül - rendelkezik, azza|, hogy a közvetett módon való rendelkezés
meghatríroásasorrána jogi személybenszavazatijoggal rendelkezómás jogi személÍ
(köáes vállalkozást) megil|ető szavazati hrínyadotmeg kell szoromi a befolyással
rendelkezőnek a köáes vállalkozásban, illetve vrillalkoásokban fennálló szlvazati
hányadával' ha azonbana köáes vállalkoásban fennálló szavazatainakhányadaaz ötven
százalékot
meghaladj4akkoraá egy egészként
ke|l figyelembeverrrri,
c) közzététe|:az információs önrendelkezésijogról ésaz információszabadságról szóló
törvénybenmeghatrírozott
elektronikuskőzzététe|.
A Lenti és Vidéke Fejlesáési Ügynökség Köáasmú Nonprofit Kft. köztu|ajdonbanálló
gazdasági tiírsaság,mert a cég két tagiából Lenti Vríros Öúormanyzatrlnak (8960 Lenti'
Zrinyi M. u' 4.) a szavazatij og mértéke
megha|adjaaz 50 Vo-ot.
A Lenti ésVidékeFejlesáésiÜgynökségKözhasznúNonprofitKft., mint közhrlajdonbanálló
gazdasági trírsasága kőzzététe|időpontjában fennáló adatok alapjan közzéteszi a vezető
tisáségviselők,a felügyelőbizottságitagok, a Munka Törvénykönyvérőlszóló 1992. évi
)üII. törvény(a továbbiakban:Mt.) 188. $ (1) bekezdése
és188/4. $ (1) bekezdése
szerint
vezető állásúmunkavallalók,valamintaz öná||őan cégjegyzésre
vagy a bankszámlafeletti
jogosultmunkavríLllalók
rendelkezésre
a) nevét,
b) tisáségét
vagy munkakörét,
c) munkaviszonyban
álló személyesetében
ca) a munkaviíllaló részérea munkaviszonya a|apján közvetleniil vagy közvetve
nyújtottpénzbelijuttatásokat,ezen belül küliin feltt.intetveszemélyialapbérét,
egyéb
idóbérét,teljesítménybérét,
valamint az időbétt megalapozó időtaÍtamot,illetve a
teljesítménybért
megalapozóteljesítménykövetelményeket,
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cb) az Mt.' illetve a munkaszerzódésalapján jríró mértéketmegjelölve a
munkava|lalórairárryadó végkielégítés,
illewe felmondási idő idótaÍtamát,
cc) az Mt. 3. $ (6) bekezdésea|apjrínkikiitött id<ítartamotés a kötelezettség
vállalásrínakellenértékét,
d) a gazdaságitarsaságokól szóló 200ó. éviIV. törvény(a továbbiakban:Gt.)22. $ (2)
bekezdés
a) pontszerintijogviszony,valaminta felügyelőbizottságitagokesetén
da) a megbíaísidíjat,
db) a megbíási díjonfeliili egyébjárandóságokat'
jrárópénzbelijuttatásokat.
dc) ajogviszonymegszűnése
esetén
A Lenti ésVidékeFejlesáésiÜgynökségKözhasznúNonprofitKft. a közzétételidőpontjában
fennálló adatok alapjan a másokkal együttesen cégiegyzésrevagy a bankszámla feletti
jogosult munkavállalók, valamint a munkáltató mÍíködéseszempontjából
rendelkezésre
meghatrlrozójelentőségűegyébmunkavállalók esetébenaz (1) bekezdésb)-c) pontjában
meghatiíÍozott
adatokat teszi közzé a hivatalos honlapjrárr(www.tersegfeilesÍes.hu)'illetve
megkü|diaz illetékesszerveknek.
A Lenti ésVidéke FejlesaésiÜgynökség Köáasznú NonprofitKft.. aközzétételidőpontjában
fennrílló adatok alapjárr gondoskodik a pénzeszközei felhasználásáva|, a gazdaságiüársaság
vagyonáva| tiirténó gazdálkodással összeffi1gó - az egyszeni közbeszerzési eljiíriís
értékhatárátelérő vagy aá meghaladó értékű. iírubeszerzésre,építésiberuhrízásr4
szolgáltatiís
megrendelésre,
vagyonértékesítésre,
vagyonhaszrrosítiísra,
vagyon vagy vagyoni
jog
értékű átadásÍtra,
valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerzódésekmegnevezésének
(típusának)'tárgyának' a szerződéstkötó feIek nevének,a szerződésértékének,
ha+átrozoÍI
időre kötött szerzódésesetébenannakidőtartamríLra
vonatkozó adatoknak'valamint az említett
adatok vií|tozásainakközzétehetővétételéről.
Az évesközbeszerzésitervek elérhetóekaz
Ügynökséghivataloshonlapjrín
(wnw.terseefejlesztes'hu)
' az e1yesközbeszerzésekreleviíns
információit pedig a KözbeszerzésiÉrtesítőben
leszi közzé.
A Lenti ésVidékeFej|esztési
ÜgynökségKöáasznú NonprofitKft. működésesorarra 2009'
évi CXXII. törlény 2, $ (3) bekezdésbenmeghatarozottszerződésértékealatt a szeuődés
tátrgyáertkikötött - általrírrosforgalmi adó nélkül sziámított- ellenszolgáltatástkell érteni,
ingyenesügylet eseténpedig a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke
közül a magasabb
összegetkell figyelembevenni.Az idószakonként
visszatérő. egy évnél
hosszabbidőtartamra
kötött - szerződéseknélaz értékkiszímításakor az ellenszolgáltatás egy éwe számított
összegétkell alapul venni. Az egy költségvetésiévbenugyanluon szeruődó féllel kötött
azonos targyú szerződések értékéta (3) bekezdés szeinti közzétételi kötelezettség
szempontjából egybekell számítani'
A 2009. évi OoűI. törvény 2. $ (6) bekezdésealapjrína Lenti és Vidéke Fejlesáési
Ügynökség Közhasmú Nonprofit Kft. a munkáltató miiködése szempontjából megiatánozó
jelentőségúmunkakömek minősiiLl különösen az a munkakör, amely a gazdasági trírsaság
vagyonávalvaló gazdálkodassorrándöntésijogkört tartalmaz.
A 2009, évi C)oil. törvény 2. $ (7) bekezdésealapjrína Lenti és Vidéke Fejlesztési
Ügynökség Köáasznú Nonprofit Kft. esetébenaz aÁatok közzététe|éért,
folyamatos
hozzríférhetóségéért
éshitelességéért
Kovács Kríroly,a gazdaságitarsaság- mint munkáltatóvezet<i'iea gazdaságitríLrsasággal
ősszeffiggő valamennyi adat vonatkozásábanfelelős. Ha a
gazdasági taírsaságjogutóddal szúnik meg, a korábbarr ki5zzétettadatoknak a folyamatos
hozzáférheÍó
ségéróla j ogutód vezetője gondoskodik'
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A Lenti és Vidéke FejlesztésiÜgynökség Köáasznú Nonprofit Kft. esetébena közzétett
adatokaközzétételtkövető kétévignem távolíthatóakel.
A Lenti és Vidéke Fejlesáési ÜgyniikségKöáasznú Nonprofit l(ft. a 2009. évi C)oilI.
törvény 2. $ (1) bekezdésbenmeghatátozott kötelezettséget a közzétételt megalapozó
jogviszony létesítését
kiivető 15 napon belül, eá követően pedig a trírsaságiadó-bevallásra
nyitvaálló határidőutolsó napjáig,mindenévmájus3l-ig teljesíti.
A Lenti ésVidékeFejlesáésiÜgynökségKöáasznú NonprofitKft. működésesoriína 2009.
évi C)oilI. törvény a 2. $ (11) bekezdésea|apjéna (3) bekezdésbenmeghatiírozott
kötelezettséget
a szerződés|étrejöttét,
illetve a (3) bekezdésszerintiközzétételikötelezettség
alá eső adatokbantörténőváltozasbekövetkezését
követ<íó0 naponbelül kell teljesíteni.
A Lenti és Vidéke Fejlesáési Ügynökség Köáasznú Nonprofit Kft. jelen szabáiyzat
elfogadrásrínak
időpontjábanbejegyzettháromtagúFelügyelő Bizottság tagjainakmegbiáatiísa
2016.12. 14-igszól. A könywizsgáló személyének
megbinatása2016' 12. 14.ig szol.
A Lenti ésVidékeFejlesáésiÜgynökségKöáaszrrú Nonprofit Kft.-nélmunkaüszonyban
a||ó vezetotisáségviselő,továbbáaz Mt. 188' $ (1) bekezdése
vagy 188/4. $ (1) bekezdése
hatá|ya aIá eső munkavállaló szrímára teljesítménykövetelmén}t,valamint az aIlhoz
kapcso|ódóteljesítménybért
vagy más juttatásta vezetőtisáségviseltíésaz Mt. 188. $ (l)
bekezdésehatéúyaalá eső munkavállaló esetébena gazdasági társaság legfóbb szerve
(Taggytilés)'
az Mt. l88/A. $ (l) bekezdése
hatát|ya
a|á esó munkaválaló esetében
pedig a
munkáltatói jogokat gyakor|o vezető tisztségviselő vagy a vezéngazgatóhataroáat meg,
amely'ről a
fe|ügyelőbizottság véleményét előzetesen ki
kell
kérni.
Teljesítrnénykövetelményként
az isz|etiterv fó szrámainakteljesítése
mellett csak olyan
feltétel hatríroáató meg, amelynek teljesítésea munkakör elvrírható szakértelemmelés
gondossággalvaló ellátásárrtulmutató' objektívenmeghatározhatoteljesítrnén}t
takar.
A Lenti és Vidéke Fejlesáési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft' ügyvezetőjéneke
jogviszonyiíratekintettelmegállapítottdfiazásanem haladhatjameg a mindenkorikötelező
legkisebbmunkabér
hétszeresét.
A fe|ügyelő bizottság elnökének e jogviszonyiíratekintettelmegállapítotthavi díjazrísanem
haladhatjameg a mindenkoriköte|ező legkisebbmukabér ötszöÍösét, a felügyelőbizottság
többi tagia esetébena mindenkori kötelező legkisebbmunkabérhiáromszorosát'
E díjazásonkíviil a felügyelő bizottság tagsa- az igazo|t' a megbizatásáva|összefiiggésben
felmerültköltségeinekmegtérítésén
kívül - másjavadalmaziísra
nemjogosult'
A köznrlajdonban ál].ő gazdasági trírsaságügyvezetőjének' továbbá felügyelőbizottsága
elnökének vagy maístagiának e jogviszonyríratekintettel a megbízatrís
megszúnése
esetére
juttatásnembiztosítható.
Egy természetesszemélylegfeljebb egy köaulajdonb al á||ó gazdaságitrírsaságnálbetöltött
vezető tisáségviselőimegbízatás,valamint legfeljebbegy köztulajdonban á||o gazdasági
társaságnálbetöltött fe|ügye|őbizottsági
javada|mazásban.
tagságutiínrészesülhet
A Lenti ésVidéke FejlesztésiÜgyniikségKözhasznú Nonprofit K.ft. a végkielégítésre
va|ó
jogosultság tekintetébenaz Mt.-ben szabályozott feltételektól a felek megallapodásanern
térhet el. A munkavállaló nem jogosult végkielégítésrc,
ha a munkri{tatórendes
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felmondásrlnakindoka - ide nem érMeaz egészségügyialkalmatlanságot- a munkavállaló
képességeivel
vagy munkaviszonnyalkapcsolatosmagatartásávalösszefiigg.
A Lenti ésVidéke FejlesztésiÜgynökségKözhasznú Nonprofit Kft.-néla felmondrísiid<í
három hónapot nem haladhatjameg. A felmondási idő harminc nap, ha a munkáltató rendes
felmondásrírrakindoka - ide nem érí,eaz egészségügyialkalmatlanságot- a munkavállaló
képességeivel
vagy munkaviszonnyal
kapcsolatosmagataÍásával
összeff.igg.
A Lenti és Vidéke FejlesáésiÜgynökség Közhasznú Nonprofit K.ft..nélaz Mt.3. $ (6)
bekezdésébenmeghatározott megállapodás akkor köthetó, ha a gazdasági társaság
fotevékenysége
szerinti,a tisáességtelen
piaci magatartásésa versenykorlátozás
tilalmríról
sző|ó 1996. évi LV[. törvényben meghatiírozottérintettpiacon a gazdasági tarsaságnak
versen}táÍsaiműködnek. A megrí||apodás
legfeljebb egy évreszó|hat,Az ellenérték
mértéke
|egfeljebbaz Mt. 3. $ (ó) bekezdésében
foglalt megál|apodásban
kikötött idő tartaÍn{ínak
felérejríró átlagkeresetlehet, amely csak a munkaviszonymegszűnésekor
fizethető ki a
munkavállaló részére.A megállapodás megkötéséheza felügyelóbizottság elózetes
véleménye,
továbbá az igazgatóság,ennek hirárryábana gazdaságitiírsaságlegfőbb szervének
a felügyelőbizottságvéleményének
ismeretében
hozott,elózetesjóváhagyásasziikséges.
A Lenti ésVidékeFejlesáésiÜgyrrökségKözhasznúNonprofitKft'-nek a 2009' éviC)oÜI'
törvény hatálybalépését
megelőzően kötött, a 2. $ (3) bekezdésében
meghatrírozott
kö zzététe|i
kötelezettséghatá|ya a|á eső szerződésekkelkapcsolatosadatait első közzé kell tenni
hivatalos honlapjrán (www.tersegfeilesáes.hu)va|amint
a trírsasági szerződését
(a|apszabélyát'alapitó okiratát), illetve mtiköd ésétaz e törvény hatrílybalépését
követóen
össáangba kell hozni a 2009' évíC)o(I. törvény 3-4. $, az 5' $ (3) bekezdésésa 6. $
rendelkezéseivel.
A 2009.éviCXXII. törvény 5. $ (1) bekezdését,
valamint7. $ (1)-(3)bekezdését
az e törvény
hatálybalépését
javadalmazásra
követően kötott vagy a
vonatkozó részébenmódosított
munkaszerződésekre
kel| alkalmazni.
2009. évi CXXII. törvény (2) bekezdés rendelkezéseitől, valamint je|en szabályzat
rendelkezéseitől
érvényesen
eltéminemlehet'
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