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A szervezet célja:
A fiatalok társadalmi aktivitásának erősítése, információ-szolgáltatással, tanácsadással,
készség és képességfejlesztéssel.
1. Alapadatok
A cég neve: Baranya Ifjúságáért Nonprofit Kft.
Közhasznúsági fokozata: kiemelten közhasznú szervezet
Cégjegyzék száma: 02-09-072806
Postacíme: 7621 Pécs, Apáca u. 2/1.
Telefon: 72/211-134
Fax.: 72/211-134
Adószáma: 21177923-1-02
Számlavezető bank neve: Szigetvári Takarékszövetkezet
Számlaszáma: 50800111-11070928
Statisztikai számjele: 21177923-9499-599-02
Képviselője: Kárpáti Árpád ügyvezető igazgató
Alapító: Baranya Megyei Önkormányzat
7621 Pécs, Széchenyi tér 9., Képviselő: Dr. Hargitai János elnök
A Kft bélyegzőjének használata:
A Kft. bélyegzőjét a Kft. ügyvezetője és a gazdasági vezető használhatja.
2. A szervezet feladata
A szervezet fő feladata a Baranya Megyei Önkormányzat és Pécs Megyei Jogú Város
Önkormányzata gyermek és ifjúsági feladatai ellátása, szorosan együttműködve a megyében
működő helyi és kisebbségi önkormányzatokkal, gyermekekkel és fiatalokkal foglalkozó
intézményekkel, illetve más szervezetekkel. A szervezet további feladata segíteni a megyében
működő gyermek és ifjúsági civil szervezetek (egyesületek, alapítványok, öntevékeny
közösségek) megalakulását, működését, tevékenységét.
A Kft. fő tevékenysége: Máshová nem sorolt egyéb közösségi társadalmi tevékenység.
A Kft. a Baranya Megyei Önkormányzattal és Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatával
kötött ellátási szerződések alapján látja el az önkormányzatok gyermek és ifjúsági feladatait.
2.1 Ifjúsági Információs és Tanácsadó Szolgáltatás
A Kft. humánszolgáltató szervezeti egysége a „Tett-Hely Ifjúsági Információs és Tanácsadó
Központ”, amely az alapellátás jellegű szolgáltatáson felül programjellegű szolgáltatásokat is
nyújt. A szolgáltatások hatékonyabb végzése céljából hálózattá fejleszthető és egyedi
feltételekkel, külön szabályozás alapján végezhető. A szolgáltatások végzésére külön
szabályzatokat alkottak. (lásd mellékletek)
2.2 Érdekegyeztető rendszerek működtetése
A Baranyai Gyermek és Ifjúsági Érdekegyeztető Fórum működtetésének célja, hogy a
gyermek és ifjúsági korosztályért dolgozó különféle szervezetek számára rendszeres
érdekegyeztetési és együttműködési lehetőséget teremtsünk.
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A Pécsi Ifjúsági Kerekasztal, a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata és a városban
működő gyermek és ifjúsági szervezetek, diákönkormányzatok közötti érdekegyeztetés
fóruma.
2.3 Baranya Megyei Európai Információs Pont (Europe Direct)
A Kft. humánszolgáltatási szervezeti egysége az Európai Bizottság és a Baranya Megyei
Önkormányzat által támogatott megyei európai információs pont, amely az alapellátás jellegű
szolgáltatáson felül programjellegű szolgáltatásokat is nyújt. Szakmai munkáját a Baranya
Megyei Önkormányzat által megbízott vezető felügyeli. Az egység munkatársai felett a Kft.
ügyvezetője gyakorolja a munkáltatói jogokat. Az egység mindennapi működését külön
dokumentumok szabályozzák.
2.4 Pécsi Extrém Sport Központ
A Kft. közösségfejlesztő tevékenységének hatékonyabb ellátása és a sport általi nevelés
jelentősége érdekében működteti a Pécsi Extrém Sport Központot, mint közösségi teret és
sportpályát. Az eredményes működtetés érdekében együttműködési megállapodást köthet
további szervezetekkel.
3. Tulajdonviszonyok
A Kft. 100 %-os tulajdonosa 2005. március 8-tól a Baranya Megyei Önkormányzat, az
alapítói jogokat a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke gyakorolja, illetve
átruházott hatáskörben az erre felhatalmazott bizottság.
A Kft., a tulajdonos által ingyenesen a rendelkezésére bocsátott irodahelyiséget használja
székhelyként és mindennapi szolgáltató tevékenységéhez.
4. A szervezet felügyelete
A Kft. tevékenységét hat főből álló Felügyelő Bizottság ellenőrzi, amelybe három főt a
Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése, további három főt pedig Pécs Megyei Jogú
Város Önkormányzatának Közgyűlése delegál. A Felügyelő Bizottság tagjai tevékenységükért
tiszteletdíjat nem kapnak. A Felügyelő Bizottság elnökét a tulajdonos jelöli ki.
5. A szervezet munkaterve és költségvetése
A Kft. feladatainak megvalósítása érdekében éves munkatervet készít, amelyben rögzíti a
tevékenység kereteit, megvalósításának konkrét formáját. A munkatervet a Kft. vezetője a
munkatársakkal közösen készíti.
A munkatervvel összhangban a költségvetési tervet és az éves beszámolót a Kft. vezetője
készíti el. Mérlegkészítéskor a Kft. vezetője köteles beszámolni a tulajdonosnak - illetve a
feladat-ellátási szerződés értelmében támogatónak - az éves tevékenységről és a Kft. részére
juttatott támogatások felhasználásáról.
6. Gazdálkodás
A Kft. gazdálkodásának részletes szabályait a Számviteli és Pénzkezelési Szabályzat
tartalmazza.
6.1 A Kft. bevételi forrásai:
- Önkormányzati támogatás: A Kft. működési célú támogatást kap évente a
Baranya Megyei Önkormányzattól és Pécs Megyei Jogú Város
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Önkormányzatától, a velük kötött feladat-ellátási szerződés keretében, továbbá
pályázati önrészt biztosíthatnak az elnyert támogatásokhoz az
önkormányzatok.
- Természetes és jogi személyek, valamint jogi személyiség nélküli gazdasági
társaságok adományai: A felvállalt közhasznú tevékenységek végzése
érdekében további támogatásokat is kaphat a Kft.
- Pályázati támogatások: A felvállalt közhasznú tevékenységek végzése
érdekében további támogatásokat is megpályázhat a Kft.
- Szolgáltatási bevételek: A közhasznú tevékenységek finanszírozása érdekében
üzletszerű gazdasági tevékenységet is folytathat az alapító okiratban
meghatározott tevékenységi körök szerint, a társaság közhasznú céljait nem
veszélyeztetve.
6.2 A Kft. bevételeit, kiadásait, pénzügyi eszközeinek változását és vagyonának
nyilvántartását a Számviteli törvény előírásainak figyelembevételével a kettős
könyvvitelre vonatkozó szabályok szerint tartja nyilván. A számviteli és pénzügyi
előírásokra vonatkozó szabályokat a Számviteli Szabályzat és a Pénzkezelési
Szabályzat tartalmazza.
6.3 Nyugtaadási kötelezettség: A Kft-ban minden pénzbevételről nyugtát kell
kiállítani, melynek eredeti példányát át kell adni a szolgáltatást igénybe vevő részére.
6.4 Számlaadási kötelezettség: A szolgáltatást igénybe vevő részére, ha kéri,
készpénzfizetési vagy átutalásos számlát kell kiállítani. Ebben az esetben a
nyugtaadási kötelezettségtől el kell tekinteni.
6.5 Adományok kezelése:
- Pénzbeni adományok: Pénzbeni adományokról a mindenkori adózási
szabályoknak megfelelően igazolást kell kiállítani, az adományozó nevének,
pontos címének, adóazonosító számának feltüntetésével, valamint az összeg
megjelölésével és az adományozás céljának feltüntetésével.
- Természetbeni adományok: Természetbeni adományok esetén az adományozás
tényét rögzítő jegyzőkönyvet kell felvenni, amely tartalmazza az adományozó
nevét, lakcímét, adóazonosító számát, az adomány megnevezését, értékét,
célját.
6.6 A Kft. gazdálkodási feladatainak ellátására megbízási szerződéssel vállalkozási
jogviszonyban kerül sor. A Kft. éves gazdálkodását könyvvizsgáló ellenőrzi.
6.7 A Kft. bankszámlája feletti rendelkezés joga:
- a Kft. ügyvezetőjét egyszemélyben illeti meg
- a kifizetéseket utalványozza a Kft ügyvezetője
7. A szervezet működése feladatkörök szerint
7.1 A szervezet vezetése
A Kft. élén az ügyvezető igazgató áll, akit a Baranya Megyei Önkormányzat választ meg.
Felette a munkáltatói jogokat a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke
gyakorolja.
A Kft. munkatársai felett a munkáltatói jogokat az ügyvezető igazgató gyakorolja.
A Kft. alapvetően főállású munkatársakkal működik. A főállású munkatársak mellett
adott feladatok ellátására részmunkaidős, megbízási díjas foglalkoztatottak, vagy
tiszteletdíjas megbízottak és önkéntes segítők is dolgozhatnak.
7.2 A Kft. ügyvezető igazgatója
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Az ügyvezető a gazdasági társaság ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltő személytől
elvárható fokozott gondossággal, a gazdasági társaság érdekeinek elsődlegessége alapján
köteles ellátni.
Az ügyvezető köteles ellátni mindazon feladatokat, amit a gazdasági társaságokról szóló
1997.évi CXLIV. törvény az ügyvezető hatáskörébe utal, így különösen :
- a társaság taggyűlésének összehívása,
- a taggyűlésről jegyzőkönyv készítése,
- a tagjegyzék naprakész vezetése
- a tagjegyzékben bekövetkezett változásokat a Cégbíróságnál bejelenteni
- a tagjegyzékbe betekintést az arra jogosultaknak lehetővé tenni
- az alapító okiratban történt változás átvezetése végett a Cégbíróságnál eljárni
- a cégjegyzékbe bevett jogoknak, tényeknek és adatoknak és ezek változásainak
bejelentése
- gyakorolja a munkáltatói jogokat a társaság alkalmazottai felett
- összehívja a szervezet operatív értekezleteit
- irányítja a szervezet kommunikációját, ellátja a szervezet képviseletét a nyilvánosság
előtt
- szerződéseket köt a társaság nevében.
Az ügyvezető köteles a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. tv-be foglalt
vezető tisztségviselői feladatokat ellátni, kötelezettségeket teljesíteni, így különösen:
a Baranya Ifjúságáért Nonprofit Kft. működése nyilvánosságának biztosítása
éves beszámoló, közhasznúsági beszámoló elkészítése, közzététele.
7.3 Gazdasági vezető
- Pénzügyi nyilvántartások vezetése;
- Bejövő és kimenő számlák egyeztetése rendszerezése, időszaki pénztárjelentés
vezetése;
- Munkaidő-nyilvántartással kapcsolatos ügyintézés (szabadság- nyilvántartás,
jelenléti ív, táppénz-nyilvántartás);
- Pénzügyi tervezés előkészítése;
- Pályázat projektek készítésekor, elszámolásakor felmerülő pénzügyi faladatok
ellátása;
- A Kft. tevékenysége során felmerülő banki ügyek intézése;
- A Kft. könyvelőjével való kapcsolattartás;
- Az ügyvezető utasításainak végrehajtása, kérésére pénzügyi, gazdálkodási
beszámolók írása.
- A munkatársak adminisztrációs feladatinak ellenőrzése, felülvizsgálata.
7.4 A megyei ifjúsági referens
A megyei ifjúsági referens a Kft. által a Baranya Megyei Önkormányzattal megkötött
feladat-ellátási szerződés alapján köteles ellátni a megyei ifjúsági referensi feladatokat,
így különösen:
•
Gyermek- és Ifjúsági korosztállyal foglalkozó civil szervezetek számára nonprofit
tanácsadás, információs adattár működtetése. Újonnan alakult szervezetek segítése,
képzések szervezése.
•
Helyi civil szervezetek munkájának segítése, a megyei ifjúsági szakmai koordináció
ellátása, és az ifjúságsegítő tevékenységek fejlesztése.
•
A megyei gyermek és ifjúsági érdekegyeztetés fórumának működtetése, amely
jelenleg a Baranyai Gyermek és Ifjúsági Érdekegyeztető Fórum.
•
A megyei önkormányzat ifjúsági referensi feladatkörének ellátása.
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A megyében működő diákönkormányzatok, hallgatói önkormányzatok működésének
segítése.
Diákönkormányzatok információs adattárának kialakítása, jogi tanácsadás, képzések
szervezése, programbörze, diákjogi referensi hálózat kiépítése.
Táborozási lehetőségek ismertetése, tájékoztatás ifjúsági szálláslehetőségekről
Magyarországon és Európában.
Forrásteremtés lehetőségei, pályázatfigyelés, pályázati tanácsadás.
A gyermekvédelmi törvényben rögzített feladatok ellátásának segítése.
A pályakezdő munkanélküliség csökkentésére irányuló, valamint a hátrányos
helyzetű fiatalok társadalmi reintegrációját szolgáló programokban való részvétel.
Környezetvédelemhez, bűnmegelőzéshez kapcsolódó megyei programok szervezése,
koordinálása.
A megyén belül működő korosztályi illetve támogatói gyermek és ifjúsági célú
szerveződések munkájának, működésének támogatása.
Információs adatbázis, adattár kiépítése, karbantartása a megyében és a régióban
fellelhető gyermek és ifjúsági célú szolgáltatásokról.
A Baranyában élő gyermekek és fiatalok szocializációjának segítése,
érdekérvényesítési képességük fejlesztése.
Megyei végpontok működtetésének támogatása, a szolgáltatások megyei jellegének
erősítése és a távolabbi településeken élő fiatalok igényének kielégítése.
Hazai és nemzetközi ifjúsági programok szervezése.
A fiatalok és szervezeteik felkészítése az EU integrációra.
Ellátja a feladatihoz kapcsolódó esetleges projektmenedzsment feladatokat.

7.5 Városi ifjúsági referens
A Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Kft. között létrejött ellátási szerződés
alapján az ifjúsági referens köteles ellátni a városi ifjúsági referensi feladatokat, így
különösen:
• Gyermek- és Ifjúsági korosztállyal foglalkozó civil szervezetek számára nonprofit
tanácsadás, információs adattár működtetése. Újonnan alakult szervezetek segítése,
képzések szervezése.
• Helyi civil szervezetek munkájának segítése, a városi gyermek és ifjúsági
érdekegyeztetés fórumának működtetése, amely jelenleg a Pécsi Ifjúsági Kerekasztal,
és az Önkormányzat Közoktatási és Ifjúsági Bizottság Ifjúsági Albizottsága.
• A városban működő diákönkormányzatok, hallgatói önkormányzatok működésének
segítése.
• Diákönkormányzatok információs adattárának kialakítása, jogi tanácsadás, képzések
szervezése, programbörze, diákjogi referensi hálózat kiépítése.
• Táborozási lehetőségek ismertetése, tájékoztatás ifjúsági szálláslehetőségekről
Magyarországon és Európában.
• Forrásteremtés lehetőségei, pályázatfigyelés, pályázati tanácsadás.
• A gyermekvédelmi törvényben rögzített feladatok ellátásának segítése.
• A pályakezdő munkanélküliség csökkentésére irányuló, valamint a hátrányos helyzetű
fiatalok társadalmi reintegrációját szolgáló programokban való részvétel.
• Környezetvédelemhez, bűnmegelőzéshez kapcsolódó központi és regionális programok
szervezése, koordinálása.
• A régión belül meghatározó szerepet játszó korosztályi illetve támogatói gyermek és
ifjúsági célú szerveződések munkájának, működésének támogatása.
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• Információs adatbázis, adattár kiépítése, karbantartása Pécsett és a régióban fellelhető
gyermek és ifjúsági célú szolgáltatásokról.
• Gyermek és ifjúsági témában megtartott konferenciák, ifjúsági fesztiválok, nemzetközi
ifjúsági találkozók (testvérvárosi kapcsolatok), ifjúsági képzések szervezése.
• A fiatalok és szervezeteik felkészítése az EU integrációra.
•
Ellátja a feladatihoz kapcsolódó esetleges projektmenedzsment feladatokat.
7.6 Irodavezető
A „Tett-Hely Ifjúsági Információs és Tanácsadó Központ” működéséért felelős vezető.
• Gondoskodik az ifjúsági információs és tanácsadó központ feladatainak
megvalósításáról, szakmai munkájának igényfelmérésen alapuló, személyi, tárgyi
lehetőségeket optimálisan kihasználó szervezéséről és bonyolításáról, gazdaságos
működtetéséről.
• Feladatkörébe tartozik valamennyi szolgáltatási terület, tevékenység összehangolt
működtetése, az ügyeleti rend meghatározása, a beosztások elkészítése.
• Hatáskörébe tartozik a Központ tanácsadó szolgálatának koordinálása, a
tiszteletdíjas és önkéntes szakmai tanácsadók munkájának segítése,
munkafeltételeik megteremtése, a rendszeres, folyamatos kapcsolattartás és a
Központ szakembereivel történő szakmai kommunikáció szervezése.
• Felelős a Központ kapcsolatépítéséért, keresi az intézmény feladatainak
ellátásához szükséges társadalmi, gazdasági együttműködési lehetőségeket.
• Ellátja a Központ képviseletét állami és társadalmi szervezetek, intézmények felé.
• Folyamatosan ellenőrzi a Központ gazdasági, pénzügyi tevékenységét.
• Felelős a Központ és más jogi vagy természetes személyek közötti
megállapodások korrekt végrehajtásáért.
7.7 Ügyfélszolgálati munkatárs
• Feladatkörükhöz tartozik az információs és tanácsadó szolgáltatások területen adódó
feladatok végrehajtása az ügyvezető, az irodavezető és az esetleges szakmai vezető
által megfogalmazott munkaköri leírás szerint.
• A munkatársak munkájukat a Kft. munkaterve, és a munkatársi értekezleten történő
tervező, beszámoló, ellenőrző és értékelő munka alapján végzik. A munkatársak az
ügyfélszolgálati tevékenységet ügyeleti rendben végzik. Az ügyeleti rendet a
munkatársi értekezlet alakítja ki.
• A munkatárs legfőbb munkaeszköze saját személyisége, kreativitása és adekvát
felkészültsége. Ezért az alkalmazás elengedhetetlen feltétele, hogy a teljes vagy
részmunkaidőben foglalkoztatott főállású, mellékállású vagy tiszteletdíjas
munkatársaknak, illetve a megbízással foglalkoztatottaknak, az önkéntes segítőknek
képzésben és folyamatos továbbképzésben kell részt venniük.
• A munkatársak felelősek az információk, számítógépes és manuális
dokumentációtárának naprakészségéért, folyamatos bővítéséért. Elvégzik a
központban folyó dokumentációs munkát, fogadják, feldolgozzák és rendszerezik. A
munkatársak és ügyfelek számára könnyen áttekinthető és felhasználható formába
rendezik.
• Ügyfélszolgálatot és ügyeletet látnak el, ahol információszolgáltatást és tanácsadást
végeznek, megvalósítható megoldásokat javasolnak az ügyfél problémáinak
megoldása érdekében.
• Esetenként egyéni cselekvési tervet készít az ügyfél számára, vele közösen. A
cselekvési tervnek megfelelően lépéseket tesz az ügyfél elhelyezkedése illetve
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képzésbe vonása érdekében. Figyelemmel kíséri a képzésbe vagy munkába bevont
ügyfél további sorsát.
7.8 Közösségfejlesztő
• Segíti a fiatalokat és ifjúsági közösségeket hasznos tevékenységük végzésében, céljaik
elérésében. Segíti az ifjúsági szolgáltatásokat és érdekképviseletet ellátó szervezetek
tevékenységét.
• Személyes kapcsolatot tart és információt cserél a célcsoporttal foglalkozó
szervezetekkel és személyekkel.
• Igénybe veszi a különböző állami és önkormányzati szervezetek, intézmények, civil
szervezetek és vállalkozások segítségét az ügyfelek felkutatásában.
• Kapcsolatot tart az önkormányzatok ifjúsági referenseivel, segíti tevékenységüket.
Kapcsolatot tart az ifjúsági információs és tanácsadó tevékenységet ellátó irodákkal,
végpontokkal, és koordinálja tevékenységüket.
• Közreműködik
ifjúsági
célú
rendezvények,
programok
szervezésében
lebonyolításában.
• Kidolgozza személyiség és közösségfejlesztő programok tematikáját.
• A látókörbe illetve programokba bevont fiatalok részére kiscsoportos foglalkozásokat,
képzéseket szervez, azokat értékeli.
7.9 Tiszteletdíjas megbízottak
A nem alkalmazotti szolgáltatást nyújtók kötelességeit és feladatait együttműködési
megállapodás, vagy eseti megbízási szerződés keretében szabályozzuk.
A Kft. alapfeladatainak ellátása érdekében – illetve egyes programok idejére tiszteletdíjas szakmai tanácsadókat is alkalmazhat. Feladatkörüket és javadalmazásukat
minden esetben a Kft-al kötött szerződésben rögzítik.
7.10 Önkéntes segítők
A Kft. munkáját szakértő és laikus önkéntes segítők támogathatják.
Az önkéntes segítők feladatkörét, munkájuk tartalmi és formai leírását a Kft. és az
önkéntes közötti írásbeli megállapodás tartalmazza. Az önkéntes segítők kötelesek
betartani a Kft-ra vonatkozó valamennyi szakmai és etikai elvet, munkájuk során a
közvetlen szervezeti/szakmai vezető iránymutatásaira támaszkodnak.
7.11 Szakmai vezetők
A Kft. ügyvezetője a hatékony feladatellátás érdekében szakmai vezetőket nevezhet ki
az egyes feladatkörhöz, projektekhez. A szakmai vezető felelős a feladatköréhez sorolt
munkatársak tevékenységéért, ezért meghatározhatja, koordinálhatja azok napi
munkavégzését az adott feladathoz, projekthez kapcsolódóan. A szakmai vezető
rendszeresen konzultál az ügyvezetővel, és mihamarabb köteles jelezni felé a
munkatársak esetleges hiányosságait, a feladatvégzés problémáit.
8. A szervezet belső működési rendje
- A működés folyamatosságának és a szakmai feladatok tervszerű megvalósításának
operatív eszköze a heti rendszerességgel (általában hétfőnként) tartandó munkaértekezlet,
amelyet az ügyvezető vezet (távollétében az általa kijelölt munkatárs), a szervezet
valamennyi munkatársa, alkalmazottja részvételével. Aki a munkaértekezleten nem tud
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részt venni, köteles az értekezletet követő munkába álláskor az ügyvezetőnél jelentkezni
feladategyeztetés céljából.
- A szervezet ügyvezetője szükség szerint hívhat össze a szakmai értekezleteket, ahol
átfogó szakmai kérdések, nagyrendezvények, a szervezet működését befolyásoló témák
kerülnek megvitatásra.
- A szervezet ügyvezetője évente egy alkalommal olyan értekezletet hív össze valamennyi
munkatárs részvételével, ahol értékeli az elmúlt év teljesítményét és ismerteti a következő
év főbb feladatait.
- A főállású alkalmazottak, illetve a tiszteletdíjas megbízottak konkrét feladatait, a
munkakezdés és befejezés időpontját, a munkavégzés helyét a munkaköri leírás
tartalmazza.
- A szervezet alkalmazottainak, a rendszeres munkaidőn túl részt kell venniük az
ügyvezető által elrendelt képzéseken, és a szervezet kultúrájához tartozó ünnepi
alkalmakon.
- Munkahelyét a hivatalos munkaidő alatt jelzés nélkül senki sem hagyhatja el. A rendes
szabadságot a Munka Törvénykönyve szerint kell kivenni. A munkavállalónak legkésőbb
10 nappal a szabadság kezdete előtt kell bejelenteni szabadság igényét az ügyvezetőnek.
- Váratlan esetben, betegség esetén a lehető leghamarabb értesíteni kell a munkáltatót,
hogy az megoldhassa a helyettesítést.
- Az alkalmazottak munkavégzésükhöz használhatják a Kft. tulajdonában lévő tárgyakat,
eszközöket. A használatról nyilvántartást kell vezetniük (átvétel, átadás dokumentálása).
- Az alkalmazottak teljes anyagi felelősséggel tartoznak a szervezet tulajdonában lévő
tárgyak és eszközök rendeltetésszerű használatáért. A tárgyak és eszközök megrongálását,
eltűnését azonnal be kell jelenteniük.
- Amennyiben az alkalmazott nem tesz eleget a munkaköri leírásában foglalt feladatainak,
vagy vezetője utasításainak, a vezető szankciókat alkalmazhat.
- Az ügyvezető (szakmai vezető) az alkalmazottakat írásban (e-mail, levél) vagy szóban
utasíthatja feladataik elvégzésére.
- Az alkalmazott köteles a folyamatos munkavégzés, feladatellátás érdekében
munkanapokon naponta olvasni a számára létrehozott munkahelyi e-mail postafiókjára
érkező leveleket és aznap válaszolni felettese leveleire.
- Az ügyvezető hatáskörébe tartozik, hogy az alkalmazott hiányos vagy rossz
feladatvégzése következményeként szóbeli, nyilvános illetve írásbeli figyelmeztetést ad
vagy indokolt esetben kezdeményezi a munkaszerződés (megbízási szerződés) felbontását.
- A Kft. ügyvezetője szóbeli és írásbeli dicséretben részesítheti az alkalmazottakat
eredményes munkavégzésért, a feladatok sikeres ellátásáért.
- A Kft. ügyvezetője dönthet jutalom (pénzbeli, természetbeni juttatás) kiosztásáról,
amennyiben adott alkalmazott munkavégzését kimagaslóan jónak ítéli meg. A jutalom
kiosztása év végén, illetve jelentősebb programok lezárásakor történhet.
- A szervezet alkalmazottjainak ismerniük kell a Kft. szervezeti működési szabályait, be
kell tartaniuk a rájuk vonatkozó előírásokat.
- A szervezet alkalmazottainak a szervezeti és működési szabályzat betartása mellett be
kell tartaniuk a munkaköri leírásban rögzítetteket.
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9. A szabályzat és mellékleteinek karbantartása, érvényessége
- A Szervezeti és Működési Szabályzatot folyamatosan karban kell tartani.
- A folyamatos karbantartásért és a változások átvezetéséért a Kft. ügyvezetője felelős.
- Jelen szabályzat a tartalomjegyzékben felsorol mellékletekkel együtt érvényes.
- A Szervezeti és Működési Szabályzat 2009. január 5-től hatályos.
Pécs, 2009. január 5.
Kárpáti Árpád
ügyvezető igazgató
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