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napján kelt
módosításokkal (zódos ítós félkövéa dőIt betűvel jelezve) egységes szerkezetbe foglalt

szÖvege

Alapító okirat, amely abból a célból került elfogadr{sra, é§ módosításra, hogy a 3, pontban
megjelölt alapító a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról es végelsámolásról szóló
többszörösen módosított 2006. évi Y törvény (Ctv), valamint az egyesülé§i jo8íól, a
köáasznú jogállásról, valamint a civil szewezetek működéséról és támogatásról szóló 2011,
évi cl-xxv törvény ( továbbiakban| civil tv. ) reídelkezé§ei szerint nem j öv€delemszerzésre
iránl,uló közös gazdasági tevékenység fol}.tatására létrehozott egyszemélyes nonprofit
Kollátolt Felelősségű Társaság alapító okftatáL íólkövór dólt betűvel jelez|e a társaság
főtevékeaysógének és a íelíiglelő bizoltlági tagiának módo§ídá§át, változlatósát éinti,

1. A társa§ág neve, székhelye, telephelye, íióktelepe

1,1, A tár§aság cégnev€:
Hala§i Média é§ Kultúra Nonprofit szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság

A társa§ág rövidílett cégneve: Halasi Média és Kultúra Nonprofit Kft.

1.2. A társaság székhelye: 6400 Kiskunhalas, Beülcn G tér 7D
1.3. A társa§ág telephelyei: 6400 Kiskunhalas, sétáló, u, 8,

6400 Kiskunhalas, Bajcsy-Zs, u, 5,

6400 Kiskunhalas. Eskü tér 1,

6400 Kiskunhalas. Kölcse),u. 22,

2. A társa§ág jogáltá§a

A társaság által ellátandó közfeladatát a jogszabályi változá§ következtében a civil tv, vII.
fejezetének rendelkezé§ei szerint közhasznúsági fokozatú szervezetként látja el,

3. A társaság alapítrólia

],l. Név: Kiskunhalas Város Önkoímiányzala
Képviseli: Fülöp Róbert polgáImester

születési hely, idó: Mosonmagyaróvár
Anyja neve: László tlona
Adóazonosító jele: 84|2\'7 0482
Lakcím: 6400 Kiskunhala§, Kossuth utca 27lc. fszt. 2,

Adószám: 15338806 2-03
Szél:hely: 6400 Kiskunhala§, Hősök tele l.
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4. A társa§ág tevékenysége

4.1. A társa§ág közha§znú cél§zerinti tevékeny§égi kör,ei

4.1.1. A társas.,íg közhasznú tevékenységi köre: ( a köáasznúság olyan tevékenység.
amellyel a társaság közvetlenül, vagy közvetve jogszabállyal meghatározott állami vagy
önkormányzati közfeladat elvlégzését segíti. )

.{ társaság tevékenységi körének tagozódása a civil tv. 34. § ( l ) bekezdese alapján a
következő:

A tfusa§ág közha§znú tevékenységei:

- kuliurális szolgáltatá§, különósen a nyilvános könyvtári ellátás bizto§ítása; filmszínház,
elóadó-múvészeti szervezet támogatá§a, a kulturális órökség helyi védelme; a helyi
kb/müvelödd§i revékenység támogalása.
- sport, ifjúsági ügyek:
, nemzeti§égi ügyek;
- közreműködés a település közbiztonságának bizto§ításábani

a Magyarorság h€lyi önkormányzatairól szóló 20l1. évi cLxxxlx töívény l3, § ( l ) 7, 15,

16, 17 pontja alapján

A társaság TEÁoR szerinti közhasznú tevékenységei:

58.14.08 Folyóirat,időszakikiadványkiadása
58,19,08 Egyéb kiadói tevékenység
59.11,08 Film-, video-, televízió műsor gyánás
59,12,08 FiIm-, videogyártá§, televíziós műsorfelvétel utómunkáIatai
59,13.08 Film-, video- é§ televíziós proglam terjesztése
85.59.08 M.n. s, egyéb oktatás
85,32.08 szakmaiközépfokúoktatás
90.02.08 Előadó-múvé§zetetkiegészítőtevékeny§ég
90-03_08 Alkotómúvé§zet
90.04.08 Múvészetilétesítményekmiiködteté§e
91.0t,08 Előadó-müvészet
91.03 08 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság míiködtetése

4.1.2. A tár§aság TEAoR §zerinti főtevékenY§ége

90.01.08 Elííadó-rn űvészet

4.2. Kiegészítő jelleggel folytatott üzletszerú gazda§{gi t€Yékenység köre:

l'7,23.08 lrodaipapírárugyártása
l8,12.08, Nyomás / kivéve napilap /
l8.13.08 Nyomdaielőkészítőtevékenység
l8.14.08 Kónyvkötés,kapcsolódószolgáltatás
l8.20.08 Egyébsokszorosítás



55,20.08
56.21,08
56.30.08
58.11.08
58.12.08.
59.14.08
59,20.08
60,10.08
60,20.08
61,l0,08
61,20.08
61,90.08
ó2,03.08
63.11.08
63.91.08
63.99.08
68.20,08
70.21,08
70,]2,08
73,11,08
73,l2,08
73,20,08
7 4.20.08
,7,7 

.39.08
81.10.08.
82.30.08
82.99.08
85.52.08
96.09.08

Udülés, egyéb átmeneti száliáshel}, -szolgá]la!ás
Rendezvényi étkeztetés
Italszol8általás
Könyvkiadás
Címtárak, levelezőjegyzékek kiadása
Filmvetítés
Hangfelvétel készítése, kiadása
Rádió músorszolgáltatás
Televízió mü5or összeállítása. szolgálratasa
vezetékes távközlés
vezeték nélküli távközlés
Egyéb távkőzlés
számító8ép üzemeltetés
Adatfeldoleozás. §eh-hc.7-1,.: .,, ,!l --.
Hírű8},nökségi l.\ ékei:,. j!
}í,n,s e3} éb iI!.=-:.: : ! .i]_--.:-=:-i
sJ'Jl :_,:,:,, :_.'-c:a.: _:aj-:: :g-=.ir:=i _:j:__.,::,:.e
PR- Ko::=,j:ia§:a
Úzia:, :::,:. :g1 §: r :zaaas: -j:i\iÁ
ReHáinüg\iL]§l ié\ jiii\ség
\ íédiaíeklám
Piac, és közvélemény-kutatás
Fényképé§zet
Egyéb gép, tárgyi eszköz kölc§önzé§e
Epítményűzemeltetés
koníerencia, kereskedelmi bemutat<i szervezése
M.n,s,egyéb kiegészítő üzleti szolgálrouis
Kulturális képzés
M.n.s, egyéb személyi szolgáltatás

A felsorolt tevékenységek közúl a tár§a§ág nem kívánja gyakorolni az elözetes engedélyhez
kötött tevékenysé8eket az engedély meg§zerzé§ének időpontjáig, A képesítéshez kötótt
tevékenységeket a szúkséges kiépítéssel rendelkező alkalnrazotr foglalkozlatásí\,al. illetve á

szükséges képesíté§ birtokában kívánja gyakorolni a társaság.

5. A társaság múködésén€k idóta'rtáma

5.1, A társaság időtartama: határozatlan,

A társaság e|só üzleti éve a társasígi szerződés Cégbírósághoz tönénó ben!újtásától
kezdódően december 3t, napjáig tárt,

6. A tár§aság törzstőkéje

6.1, A társaság töEstőkéje 21.620.000,-Ft. azaz huszonegymillió-hatszázhúszezer forirrt arnely
a) l7.470,000,-Ft azaz Tizenhétmillió-négyszázhetvenezer fo nt készpénzből áll, amely a

törzstőke 80,8 7o-a

Ebből az alapításkor befizetett összeg 17.470,000,-Ft, a pénzbeli hozzájfuu|ás |oo?o,a.

b) 4,1so.ooo,-Ft azaz Négymillió-százótvenezer foíint nem pénzbeli hozzájárulásból ál1,

amely a törzstóke 19,2 %-a,
Ebből az alapításkor rendelkezésíe bocsátott éíték az összes nem pénz-beli hozzájárulás l00

'Va-a.

ó 2 A7 alaí}ító további Dótbeíizetésról nem rendelkezik:
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7. A tag törzsbetétje

l,l. Név: Kiskunhala§ város Önkormánvzala
Törzsbetét összege| 2 1.620,000,-Ft

Törzsbetét összetétele:
a] Készpénz l7.470,000,-Ft.
b t \em pénzbeli hozzájárulás: 4.150.000,- Ft

8. A társaság közhasznú jogállrósú megszerzésének feltétele,
rendelkezés a nyere§ég f€Io§ztá§ának tilalmáról és a befektetési tevékenység

gyakor|ásáról

3.1,Atársaság acivil tömény 32 § (1) b,) pontjában meghatfuozottak szerint olyan egyéb
szen,ezet, amelyre vonatkozóan a köáasznú jogállás megszerzesét törvény lehetővé teszi, § a
loáasznú jogállás feltételeinek megfelel közszolgáltatási szerzódést kötött és
magánokiratban vállalja, a közhasznúsági feltételek telje§íté§ét.

_\ !ársaság közhasznll tevékenységének fol}tatá§a solán nem záda ki, hogy tagjain kívül más
is részesüIhes§€n a közha§znú szolgáltatásaiból.

S,], A társaság vállalkoziási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében,
3zoka! nem veszélyeztetv€ végez.

8,3, Á társaság gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában
meghatározott tevókenységére foldítja é§ az a gazda§ági társa§ág vagyonát gyaraPítja.

3.-{, A tásaság közvetlen politikai tevékenységet nem fol}tat, szervezete páítoktól függeden
es i/oknak anyagi támogatásl nem nyljt.

8,5, A tálsaság befektetési tevékenységet nem végez,

9. A kirzha§znú jogállróshoz fűződő kedvezmény€kre való jogosultság idópontja

9,1, A társaság a közhasznú jogálláshoz kapcsolódó kedvezményeke legkorábban a társaság
közhasznú jogállásának megszerzésének időpontjától, vagyis a társaság közhasznú jogállású
társaságként történó nyilvántartásba vételének időpontjától jogo§Ltlt.

10. Uzletrész

lo.1, A töízsbetéüez kapcsolódó tagságijogok és kötelezettségek össássége az üzletrész,
amely a társaság bejegyzé§ével keletkezik,
l0.2, A társaság bejegyzését követően a tag jogait és a tá$aság vagyonából őt megillető
hányadot az üzletrész te§te§íti meg, Az üzletrész méítéke a tag törzsbetétéhez igazodik.

AZ üzletíésáez kapcsolódó vagyoni jogok a társaságot illetik, mivel a tá§a§ág működése
:orín képzódött nyeleség a gazdasági társaság vagyonát gyarapítja.

Az üzletrész forgalomképes és a Ptk 3:166. §-a szerint a társaság tagiai között szabadon
::_-jááató.

\-z ]japító az üzletrészt harmadik személyre tőrténő átíuházását nem korlátozza,

1l. Az aizletíészek átruházása, felo§zá§a

-: 1, _{z üzletrész csak átruházás, a megszűnt tagjogutódlása esetén osztható fel.

:: :, Ha az egyszemélyes társaság az üzletlész felosztása vagy a törzstőke emelése fol}tán új,::,:sl eeészül ki, és így többszemélyes tírsasággá válik, a tagok kötelesek az alapító okiratot
:.-\arági szerződésre módosítani,

: : ] ,\ társaság saját üzletrészét nem §zeleáeti meg.



12. Az alapitói határozat
l2.1. A ta8g},tilés hatáskörébe tartozó kérdésekben az alapííó képviselő-te§tülete határozattal
dönt, és eíől a vezető tisztségvi§előt ííásban éItesíti.

I2.2. Az alapíló klzáíólago§ hatáskörébe tartoznak mindazon kérdések. amelyeket a törvény a
taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal, és amelyek nem ürkö-.i . n_,,''"reiég felosztásának
tilalmi rendelkezé§ébe,

l2.3, A közhasznú jogállással rendelkezö nonprofit köz}]asz.,-: i:- ..]í!ójának hatáskörébe
tartozik a nyergség felosztásrának tilalmi rendeIkezéiébe .3= ._'_(]z: - :--ndelkezésein kívü|
mégi
a) a társadalmi kózös sziikséglet kielégítelee. :i,3.. ! !:.-_13,_ .3 iaá,!s.E_ ::. ékenység
íolytatásána} feltételeiíől kötött megJl1,1.:-:,..
b) a közhasznúsá8i jelenté§ elfogadái3-
c) befektetési szabályzat elfogadás:-
d) a köáasznú gazdasági láísasjs :t_ii szábarzát.inái eii€i}i§.
12,4, A döntéshozatalt mege]..z.t 2z alapíIó kép§§el&testiilete köteles az üg}.vezetó€! a
íelügyeló szerv, vélen,]én}é:3i .oégismeíéséIe- Az alapító a tár§aság míi&ödésével-es
gazdálkodásával összefusgó kérdáköröket tárgyaló képviselő-testületi ülés&e a felügyelö
bizottság elnökét és le$i.! \alaaint az igyvezelőí - véleményezé§i joggal - köteles
meghívni,

l2,5. A tfusaság ér,es beszrlmolójának é§ a köáasznúsági jelentés elfogadásráról az alapíLó
vezető szen,e - a szám\iteli törvényben foglaltak betartásával - köteles gondoskodni. A
szánlviteli lönén} szerinti beszámolófó] é§ az adózott eredrnény felhasználásáról a társaság
legfóbb szen e ciak a felügyelő bizott§ág írásbeli jelentésének binokában határozhat.

12,6 A vél€ményezé§i jog gyakorlása ülésen:

12,6.1. A \éleményezési jog gyakorlá§ának helye a tár§a§ág székhelye, ettől csak a
véleménl ezési jog jogosultjainak előzetes hozzájáíulá§óval lehet eltémi.

|2.6.2. Az ülést iegalább évente egyszer össze kell hívni a sámviteli törvény szerinti
beszámoló és a közhasznúsági jelentés elfogadására,

12.6.3. Nem kell figyelembe venni, illetve nem kell véleményezési jog jogosultjának a
véleményét beszerezni akkoí, ha az alapító döntésének tervezete kötelezettsé8 vag} felelősség
alól mente§íli a véleményezé§i jog jogosultját, vagy bármilyen más előnyben részesí!i, illetve
a megkötendő .jogügyletben egyébként érdekelt, vagy valamely vélemén\ezési jog
jogosultjával a tervezet szerint szerződést kell kötni, vagy aki ellen pen kell indítani,

12.6.4. Az alapítói döntés
ülésre meghívottakat az
haladéktalanul kóteles az
tartalmaznia kell,

leíyezetél az alapító az ügyvezetönek küldi meg azzal, hogy az
ügyvezető köteles összehívni. Az alapító a dönléslervezetet
ügyvezetőnek átadni. A meghívónak az ülés napúendi pontjait

l2.6,5. A meghívók elküldése és az ülés napja között legalább 8 napnak kel] elt€lnie, sem az
ügyvezetésre jogosült személr, sem a felügyelő bizottság elnókét és tagjatt meghatalnrazott
személy nem képviselheti. Amennyiben az úlésen valamely véleményezési jog jo8osultja
nincs jelen, az űEy9ezető köteles gondoskodni a megismételt úlés összehí\ásáról. A
megismételt ülés az eredeti ülést követó 8 napon belül meg kell tafiani, Az ülést az úgyvezetó,
azonos napirendi pontokkal a tfusaság székhelyére köteles összehívni.

12.6.6. Az alapítói határozat akkor érvényes, ha az alapítói döntés tervezetét az úgyvezetó és a
felúgyeló bizottság, vagy a véleményezési jog jogosultjai véleményezték.
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12,6.7. A tálsaság tevékenységével és ,gazdálkodásával kapcsolatos alapítói dóntések
nyilvánosságának biztosítása kötelezó, hásos vélemónyek, illetve aZ űlésről készült
jegyzőkönyvek nyilváno§ák.

12.6.8. Az ülésekról az ügyvezetó jegyzőkönyvel készít. A jegyzőkönyv tartalmazza az ülés
helyét és idejét, ajelenlévőket, a dönté§tervezetekle e]őadott véleményeket, továbbá az úlésen
lezajlott fontosabb eseményeket, íyilatkozatokat, Az ülésen készült jegyzőkönyvet a tag és aZ
üg}.vezetó írja aláL. Az úgyvezető az ülésen felvett jegyzőkönyvekről köteles folyamatos
nyiIvántartást vezetni (határozarok kónyve). A határozatok könyve nyilvános, Az alapító
vezetó szervének döntéshozatala során az ülésekról a nyilvánosság nem zárható ki minden
olyan kérdéskörben, amely a közhasznú tá,saság működésével és gazdálkodásával
kapcSolatos,

12.7. A véleményezési jog gyakorlása ülésen kívül:

l2.7.1, Amennyiben az Alapító által hozott dónlések tervezetének véleményezését a felügyeló
bizottsá8 elnöke és tagiai és az üg},vezető nem ü]ésen gyakorolják, akkor aZ a]apító köte]es
dóntésének tervezetét haladéktalanu1 az ügyvezetővel ismeítetni.

Az üg}.vezetó köteies az aiapítói döntést haladéktalanul a f9lügyeló bizottság elnökének és
tagainak megküldeni. Jogosult az alapító döntéstervezetek közvetlen megküldésére a
\,éleményezési jog jogosultjainakI az ügyvezetőnek, illetve a felügyelő bizottság elnókének és
tagajnak. Az ügyvezető és a felügyelő bizottság tagjai 8 napon belül kötelesek véleményükel
írásban a döntést hozó tagnak közvetlenül megküldeni. A felügyelő bizottság a társaság
székhelyére cíínez\e az ügyvezelőn kelesztül is .jogosult vélernényének továbbítására a 8

napos határidő betartásának figyelembe vételévei, Az ügyvezető az utóbbi esetben
haladéktalanu] köteles az alapítónak a felügyeló bizottság véleményét továbbítani.

12.'7.2. Az alapítói döntés c§ak abban az esetben érvényes, ha azt a véleményezesi jog
jogosultjai, vagyis az ügyvezető és a felügyeló bizottsá8 elnöke és tagjai a döntést
véleményezték. Amennyiben a felügyelő bizottság valamely tagia külón véleménnyel
rendelkezik, akkor a ta8nak külön véleményót is nleg kell küldeni a felügyelő bizottság
véleményével együtt.

12.7,3, Nem kell ligyelembe venni, illetve nem kell a véleményezési jog jogosultjának
véleményét beszerezni akkor, ha aZ alapító döntésének lelvezete kótelezettsóg vagy felelóssóg
alól mentesíti a véleményezési jog jogosuliját, vag} bármilyen más elönyben részesíti, illetve
J n]egkőtendó jogügyletben egyébként érdeke]t. \asv valamely véleményezési jog
]. ._l:]j\l] a tef\eZet sZerin! szerzódés! kell kölni,

-.-] :_:,.,...iL-..::a:a]3] a]\tr nri]rúrtlnísi \ezetni, ameiy laí,almazza az alapítói
ir :-l:. ::.::::: :] :-: ,;:;:,:: i:á r.. \ éieinén}eket. és a Vé]emények meghozatalát
köi::: _- ::: -,:::::
12.'7.:. :, _-5:] ....:.:.1.!i.: 1:j\ acilei úion \.agy személyesen lehet a társaság
székhellé::: .:_-.:-:-.: .:j:- ],r}:_:: i:cn. a\ár személyesen tönénik az írásos vélemények
átadáSa. azi :i !: , :.:::_i:Z3i:. _.c.sí!ani. hogy a határidők betartása és a vélemények
átadásabizonr:=.: .:,,:.,

12.7.6, Az alapí:.i: j]:::,,:.1 .:.li:!r:n ez esetben érvényes, ha az alapítói döntés tervezetét
az ügyveze!ő. a i..:il-,: ] i]:s:g e]nóke éS tagjai. vagyis a véleményezési jog jogosultjai
vóleményezték.

l2.7,7, A nyilvánosság J _.ajj(ii dönté\tervezeteket és az írásos vélen]ényeket a
véleményezési eljárás a.;:: .:..::]iie.he!i c társaság székhelyén, a jelen okilatban fog]alt
szabályozás szerint.

12.8. Az alapító kizárólagos hatáskörébe tanozó kéídésköl.ben csak aZ alapíó, il]etve az

,l



alapító képviselő-testülete hozhat döntést.

l3. A tár§aság nyilváno§§ága

l3.1, A társaság múködésével kapcsoIatos döntésekől az Alapító képvi§elő-testülete köteles
jegyzőkönyvet készíteni. A jegyzökönyv taríalmazza a taggyilés helyét és idejét, a
jelenlévóket és az általuk képviselt szavazati jog mértékét. A jegyzókönyvböl a döntést
támogatók és ellenzők számaránya és személye i§ megállapítható,

A jegyzökönyvet az ijlyyezető é§ az Aiapító képviselő-testületének két tagja íIja alá, A
jegyzókönyvbe foglalt határozatokat haladéktalanul be keII vezetni a határozatok könyvébe,

l3.z. Az Alapító képvi§elő_testűlete a társa§ágot érintó határozatait a meghozataluktól
számított 15 napon belül postai úton kell kózölni az érintettekkel. Ezzel egyidejúleg a társaság
és az alapító székhelyén található nyilvános hiídetótáblán elérhetővé kell tenni legalább 30
napra a meghozott hatiározatok szövegét- Ennél rö\,idebb határidót akkor kóteies a társaság
teljesíteni, amennyiben azt a hozoti ha|ijrozat ]ellese megköveteli. Az alapító kötele§
hirdetmérryeire vonatkozó hirdetőtáblát biztosílanj eg}részt az alapító, másrészt külöfl a
társaság székhelyén Iegkésóbb a társaság beJegrzo l égzésének kézhezvételekor_

l3.3, A társaság múködésével kapcsolatosan kelediez.tt iralokba a társasá8 ügyvezetöjéve|
történt elózete§ egyeztetés alapján munliaidóben báiii belekl,]rüet. saját költségére másolatot
készíüet. A keletkezett ilatokba rónén! beleiiinréi iránii kérele !őíté let rör,id úton.
telefonon, ííá§ban, Vagy a társaság § !r \r,haiL.m.die.h: ioajepján_ Áz ü3}\ezeió a betekinté§t
kérő kérelmét a kérelem tudomására _:.]!i:i!í- lljtion j munlianaPon belül köteles
teljesíteni. Az ügyvezető akadál}ozlaiÁa e!3:éi ióleies hel}ene§ról gondoskodni.

13.4, A társaság éves beszánoló,ta. ; koziasznúsá_qi Jelentés és a társadalmi közös sziikséglet
kielégítéséért felelós szenre] kölólt megállapodá§ megtekinthető a l3.3, pontban
meghatározott feltételek}ie], Á !árjaság éYes beszámolója megtekinthető a társa§ág szekh€Iye
szerint illetékes cégbíróságon is,

l3.5, A tá§aság múkodéséfel. tevékenységével és gazdálkodtásával kapcsolatos ülésekról a
szolgáltatást igénlbereróit énesíteni kell. Az értesítési határidők megegyeznek az alapítói
ülések összehí\,ásána} rendjével. A szolgáItatás igénybevevői kóre Bács-Ki§kun megye
terúletére korlátozódü, Egyébként a megjelölt kedvezn]ényezetti kör semmilyen nlás
feltétellel nem zán é5 nem kollátozott,

13.6. A szoigáltaiás igénybevételének módjának közlése töíténhet köz\ e|lenül a szolgáltatás
igénybevevőjének me8keresésével, illetve a l3.2, pontbal dre8jelölt hirdetó!íblán a hozotl
hitáiozar jetiegérol fu ggóen,

13,7. A társaság ..határozatok tára" címmel folyamatos nyilvántaíást vezer, amelyből a

vezetói döntések tanalma. időpontja és hatálya, illetve az egyes döntéseket támo8atók és

ellenzők számaránJa megállapítható. A társaság \ezetó szeívének döntéseit az ügyvezetó
írásban, közvetlenül közli, A társaság a dönté§ek n_liIvánosságát a www.halasmedia,hu
honlapon biztosítja.

14. Az ügyvezető

l4.1, A tár§aság ügyvezetője:
Név: Nagy-Apáti Ivett
Születési helye, ideje: Kiskunhala§, l97ó. július 5.
Anyja neve: Weitz Terézia
Lakcíme: 6400 Kiskunhalas, Hajó utca l1lA.
Adóazonosító jel: 8399974862

Az üEyvezelő megbízatása a kinevezésre jogosult szerv dönté§ének me8hozataláig,
határozatlan idóre szól.
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A megbízás kezdő időpontja: 2015. február 01.

14.2. Az igr\ezető jogosult a társaság képviseletére a bíóságok és más ható§ágok előtt,
harmadik személyekkel szemben.
Az ügyvezetó vezeti a társaság nyilvántartásait, irányída a társaság munkáját.
Az ú8yvezetó a társaság tagiairól nyilvántartást (tagjegyzéket) vezet.

l4,3, A társaság munkavállalói f9lett a munkáltatói jogokat az ügyvezető gyakorolja.

l5. A vezető tisztségvi§előkre vonatkozó ö§§zeférhetetlen§égi szabályok

a civi| törvény alapján

l5.1. A közhasznú szervezet megszűntét követó három évig nem lehet más köáasznú
szervezet vezetó tisztségviselóje az a szeínéIy, aki olyan kózhasznú szelvezetnél töltött be -
annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig vezető tisztséget, amely az adózás
rendjéről szóló törvény szeIinti köztartozását nem egyenlítette ki.

l5,2, A vezető ti§zt§égviselők (az ügyvezető, a ielügyelő bizottság tagjai), illetve az ennek
je]ölt szemé]yek kötelesek valamennyi éIintett közhasznú szeíyezeteL elózetesen tájékoztatni
arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú §zeryezetnél is betöltenek,

ls,3,Közhasznú szervezeí az ü8yvezetőt, a felügyelö bizottság tagjait valamint ezen
személyek hozzátanozóit - a bárki álta] megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások
kivételével - cél szerinti j uttatásban nem részesíthetni,

16. A ársaság működé§ének ellenőrzése: a felügyelő bizott§ág

16,1, A társaságnáI három tagból álló felügyelő bizottság működik,

A Felügyeló Bizott§ág tagjai:

Modok Lászlóné 6400 Kiskunhalas, Tóköz utca 2. (szül.: Kiskunhalas, 1965.05.19., an,:
Fenyvesi Terézia, adóazonosító.jele: 835932l 70l )
A felügyeló bizottsági tag megbízatása: 2014. december 01. napjától -
2019. november 30. napjáig szól

Csaíádi L4jos 6400 Kiskunhalas, víz utca 5. (szűl.: Kiskunhalas, 1962,06.0l., an.:

Rédei Gizella, adóazonosító jele: 8348493611)
A felügyeló bizottsági tag megbízatása: 2014. december 01. napjától -
2019. november 30, napjáig szól

Dr. Kecskós Paticia 7140 Bótaszék, Pefczel utca 19. (szüI.:
Eika, adóazono§ító jele : 84 1 8540737)
A íeliiglelő bizottsági tag megbízrrtása:
2019, november 30, tupjóig sxól

l6,2,.l, !eIüE\elL1 izen ügyrendjét maga állapítja meg.

l6.3. A feiúsielo blzotlsás legalább három tagból áII.

16.4. A felüg}elo bizollsás testületkénl jár el, A felügyelö bizottság tagiai sorából választ
elnököt, A felüglelo bizollsás hatírozatképes, ha mindhárom tag jelen van; határozatát a
jelenlévők egyszeni szótöbbségé\,el hozza, Hatfuozatképtelenség esetén a felügyelö bizottság
ülését isméteken össze kell hí\ni, ,4. felügyelő bizottság döntéseiról a felügyelő bizottság
elnöke nyilváítartásr vezel. anrel}ből megállapítható a tanalma, időpoDtja, hatálya, illetve a
döntést támogatók és ellenzók száma. A felügyelő bizottsá8 űléseit az elnök hívja össze, az
ülést megelőzó 8 nappal, a napirendet is tartalmazó meghívó megküldésével,

Baja, 1981.08.0s., an.: Nagr

2016. február 01. napjától -

16,5, A felügyelő bizottság
!íísaság, annak szeívei

a táNaság múködését és gazdálkodását. Feladata a
tisztségviselöi múködése törvényszeniségének,

ellenőrzi
és



szabáIyszerű§égének, vagyonkezelé§ének ellenőrzése. E körben ellenőrzi a társaság
költ§égveté§ének végrchajtását, a pénz és vagyonkezelést, a bizonylati fegyelmet, i
zár§zámadá§t és az alapul szolgáló okmányokat is, A felügyelő bizonság hatáío;za meg es
rögzíti saját ügyrendjében a fegyelmi eljárás részletes szabályait.

t6,6. A felügyelő bizottság tagjai személyesen köteIesek eljámi, képvi§eletnek a f€lügyelő
bizottsági t€vékenységben ninc§ helye. A felügyeló bizottság tagját e minöségéű a
gazdasági társaság tagjai, illetve munkáltatója nem utasíüatja. A felügyeiő bizo$sártagjai a
táísasá8 legfőbb §zerve ülésén tanácskozási joggal vehemek ré§zl, illetve részt vesz, ha a
jogszabály így rendelkezik. A felügyeló bizottság tevékenységéIől jelentést tesz a tiársasáE
legfóbb szervének.

16.7, A felügyelő bizottság éves munkaterv alapján mriködit(, Ügyrendjét maga állapítja meg,
amelyet a gazdasági tása§ág legfóbb szeíve hagy jóvá, Ütését erente legálabl egy
alkalommal össze kell hívni. A felügyelő bizottság ügyrendje lehetór,é teheti. hogyi feltigyei3
bizottság ülésén a tagok nem személyes jelenléttel, hanem elektronikr,ts hírktiztö eszktiz
közvetítésével vegyenek részt, Ez esetben az ülés megtartásának részleles szabályait az
ügyrendben meg kell állapítali.

16.8. Ha a felügyelő bizonság tagiainak §záma a társasá8i szerzódésben meghatározott
létszám alá csőkken, vagy nincs aki az ülését ös§zehívj a, a Eazdasági társaság ügyvezetése a
felügyeló bizottsá8 lendeltetésszeni működésének helyreállítása érdekéb€n köteles összehívni
a legfóbb szervének ülését.

16.9. A felügyeló bizottság egyes ellenóEési feladatok elvégzésévet báímely tagiát
megbízhatja, illetve az ellenőÉést állandó jelleggel is megoszüatja ta&iai között.

16.10, A felügyeló bizottság a vezetö tisztségvi§előktől, illetve a gazdasági tár§aság Vezető
állású munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, amelyer a társasági szerződé§ben meghatározott
módon és határidőn belül kell teljesíteni. A felügyelő bizottság a tár§aság kön},veit és iratait -
ha sziikséges, szakértők bevonásával - megviz§gálhaúa,

16,11. A számviteli törvény szerinti beszámolóról a gazdasági trársaság Iegfőbb szerve csak a
felügyelő bizottság írásbeli ieleDté§ének biítokában határoáat.

16.12, Ha a felügyeIő bizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba,
a társasági §zeEődé§be, illetvc a gazdasági társasá8 legfőbb szervének ha!ározataiba ütközik,
vagy egyébként sérti a 8azdasági tár§a§ág, illetve a tagok érdekeit. össz€hí\ja a gazdasági
táísaság legföbb szervének rendkívüli úlését, és j avaslatol resz annak napirend.jére.

16,13. A felügyeló szerv ellenőrzi a közhasznú §zervezet működését és gazdálkodását. Ennek
során a vezető tiszt§égviselóktől jelentést a szeNezet munkavállalóitól, pedig tájékoztatást
vagy felvilágosítá§t kérhet, továbbá a közhasznú szenezet könyveibe és irataiba betekinüet
azokat megvizsgálhatja.

16,14, A felügyeló szerv köteles az intézkedésre jogosult vezetó szervezetet tájékoztatni és
annak összehívását kezdeményezni, ha an,ól szerez tudomást, hogy
a) a szeNezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szeNezet érdekeil egyébként
súlyosan sé.tó esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy
következményeinek elháítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezetőszerv döntését
teszi sziikségessé;
b) a vezető ti§ztségviselök felelósségét m€galapozó tény merüh fel,

16,15, Az intézkedésre jogosult vezelőszqív a felügyelő szerv indítványára - allnak
megtételétől számított harminc napon belül - össze kell hívni. E határidő eledménytelen
eltelte esetén a vezető§zerv összehívásifua a felügyelő szerv is jogosult.

16,l6, A felügyelő bizottsá8 hiányosság észlelése esetén, annak súlyához ménen
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a) felhívja a tiszt§égvi§előt a helye§ magataltásra,
b) felhívja a legfóbb szerver az állrásfoglalásra és a hiba küavítására,
c) az Alapító képvi§elő-testülete rendkívüli összehívását indítványozza.

16.I'7, Ha az ana jogosu|t szerv a töívényes működés helyreállítása érdekében szüksége§
intézkedéseket nem teszi meg, a felügyeló szeív köteles haladéktalanul énesíteni a
tör\ ényességi felü8yelelel elláló szervel.

l6.18, Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja az a szeméIy, aki

a) az Alapító képviselő-testület tagja,
b) a táísaság ügyvezetóje,
c) a közhasznú §zefvezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtéséIe irán}uló
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály
másképp nem rendelkezik,
d) a köáasznú szeryezet cél szerinti juttatásából részesűl - kivéve a bárki által megkötés
nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáItatásokat, és a társadalmi szervezet által tagjának
tagsági jogviszony alapján nyjjtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást -, illetve
e) az a)-d) pontban me8határozott személyek hozzáíallozója.

17. A céglegyzés

l7.1. A kéPviseletre jogosull személyek cégiegyzési joga önálló. A cégjegyzés akként történik,
hoBy a cé8 kézzel vagy géppel íIt, előíít, előnyomott vagy nyomtatott neve fölé a képviseletre
jogosult személy a nevét közjegyzó által hitelesített módon önállóan aláí{a,

18. Az Alapíhó okirat módo§íaá§a, a ár§aság megszúnése

18,l, Az Alapító okirat módosítás,ához - ha a törvény ehéróen nem rendelkezik - az alapító
kéPviselö-tesületének határozata szükséges,

l8.2. A tár§aság megszűnésének elhatározásához az alapító határozata szükséges.

l8.3, Ha a közhasznú §zervezetnek minósülő társaság jogutód néIkül megszűnik, úgy a
tartozá§ok kiegyenlítése után a társaság tagjai részére csak a megszűnéskori saját tőke összege
adható ki, legfeljebb a tagok vagyoni hányadfuak teljesítéskori énéke erejéig. Az ezt
meghaladó vagyont a cégbíróság a társasági szerzödés rendelkezései szerint fordítja
közéloka. Ilyen rendelkezés hiányában a fennmaradt vagyon a Nemzeti Együttmíiködési
Alapot illeti,

] S.-+, A nonprofit gazdasági társaság megszűnik. ha:
: : ::l!aiígi szerzódésben meghatározott idótanam eltelt, vagy más megszúnési feltétel

-o, j 
-:_:. - :. :_::lirozza jogutód nélküli megszünését,

d) a a:s::-:-: : C:,. -:e!1 meehatározott okok miat! megszűnteti;
e) jogsz:_-i1 :=. :::.:s,]<ezikl
0 elhatározzi -.-.-::_t,i-] iönénő megszúnéséI { áIalakulását);
g} a bíróság ie_i2jj:. ,-., i,.ilar sorM messzunteti:
A gazdasági társa.as : .sai!}zékból va]ó l(jrléssel szúnik meg

19. _{ köáasatúsági jelentés n],ilvánosságának biztosítása

l9.1, A társaság köleles .Z é\.s b,esámoló jóváhagyásával egyidejüleg kőzhasznúsági
jelentést készíteni.

é\et követő
www.halasmedia.hu honlaDon n!il\. ánosságra hozza.

l9.2. Az éves közhasznúsági jelentést tanalmazza:
- a számviteli beszámolót:
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- a költségvetési támogatá§ felhasználását;
- a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást;
- a céI szelinti j uttatások kimutatá§át;
- a központi költségvetési szeNtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi
önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásátóI, és mindezek szerveitöl kapott
támogatás mértékétl
- a vezető tisztségviselőinek n}ujtott juttatások éItékét, illetve összegét;
- a közha§znú tevékenységről szóló rövid taítalmi beszámolót.

20. EgJ,éb rendelkezések

20.1. Ajelen társasági szerzódésben nem szabáIyozott kérdésekben a társaságnak vagyoni és
személyi viszonyaira a cégnyilvánosságról, a bíró§ági cége|járásról és végelszámolásról szóló
többszörösen módosított 2006, évi V törvény (ctv), valamint az e8yesülési jogíól, a
közhasznú jogállásról, valamin! a civil szervezetek múködéséről é§ támogatásról szóló 20l1,
évi clxxv törvény ( civil tv ) rendelkezé§eit kel| alkalmazni,

20.2, A társa§ág tevékeny§égét jogutód tálsaságként az egyesülé§ (beolvadás
céqbeieqvzé§ének naDjával kezdi meg.

20.3. Alapító nyilatkozik, hogy jelen mftosítás a módosítá§kor hatályos jogszabályokkal
összhangban álló továbbműködése szerinti hatályosítását jelenti.

20,4, A társaság alapítójának képviselője a jelen okilatot elolvasás és értelmezés után, mint
akaíatával mindenben megegyezőt helybenhagyólag ína alá.

20.5, A ielen ataoító okirat módotítás kiskunhalas város Önkorminyzcta képvjselö-
lesli)leLének 4720 1ó kh. sz ámú hatdroz@tal abDul.

Kelt, Kiskunhalas, 20ló. febru{r!!,

kiskunhalas város tag képviseletében

Fülöp Róbeí Polgármestel

Ügyvédi ellenieeyzés:
Alulííott Piegelné Dr, csényi Mlgdolna 6400 Kiskunhalds, Thúíy J, ütca 4/B l em,4, szám alatti székh€lyű
ügyved i8tlzolom. hogy jelen létesító okirat egységes szeíkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítö okirat-
módositás alap.ján hatályos tatalmának, A módosítás a léte§ítő okiía|ban -iélkö!ér. dóli betúvel jel€zve- a

főlevékenységi kör megváhozá§át és a felúgyeló bizott§ági tag változását, módosításít érinti, A fenti e8ységes

sz€íkezetú léte§ító okiratot ellenje8yzem.
Nyilatkozom továbbá, hogy megfelel€k a 200?, évi LxIv. Törvény . valamint a Magyar Ügyvédi Kamara 2/2007
( xI.19 ) szabályzalában meghatírozott elektronikus aláírá§§al kapcsolatos követelményeknek, ill. minósíiel
élektroniku§ .láííiissal íendelkezem.

Kiskunhalas, 20I6, február 25- napján

/|Piegehé Dl.. Cs
ügyu

|2

lna:/



2016.04.26.

Kecskeméti Tórvényszék Cégbírósá9a
cq.03-09-115853/90

vÉGzÉs
A KecskenÉti Tórvenysák Cégbíósiganál Cg03-09-1l5853 cégiegzekszírrnn bejeszett Halasi
Média és KulfiíLra Nonprofit §zolgáltató Kodátolt Felelő§ségű Tánaság (6400 Kiskunhalas, Bethlen

Gibor tér 7/D.; adószÁrn:18350692-2-03) cégirglében a bíróság a cég kéreLrr alapjrán ebendeli az a]ribbi

vitoások bejegzését;

8. A léte§itő okir8t kelte

8^8. 20ló. €bíu,íí 25.

Bej egzés ke lt e : 2Ol 6 104/22

15. A felügyelőbizott§ági tagok adatai

l5l18, Kovícs Iván (ar,; Szurok Mária)
6400 Kiskun}nbs, Vasút uca 2/A
Jogviszony kezdete: 20 l 5/04/0 l
Jogvi§zony végp: 2019/1 l/30

A láltozás (törlés) időpontj a: 2016/02125

Tőrlés ke lte : 20 l 6l04D2

I5lI9. Dr. Kecskés Patdcia (an.: Nagl Enka)
7 l 40 Bátaszék, Perczg|,íra 19 .

! o gvsmrry kezAete: 20 | 6 /02 / 0 l
Jogvispny rtge: 20l9ll l/30

A változás időpontja: 20|6l02D5

B ej egzés k e lt e : 20 1 6 t 04 D2

A kérelenrrk hetyt adó vitoásbejegzási vegzes ellen €llebberesnek nirrcs he§a. A lrgres vary az arnak

ínegbozatala alapjául szolgáló iratok jogszabá\ta i.itköése miatt az iis/ész lamint az, akbe a végzés

rendelkezest tarta.kfiz - a rendelkeás őt éIintő lészere voí]atkoáaíl - p€í inditlnt a cég ellen a végzes

hatályon kívü helyezese iránt a cég sékhelye §zrint íIeteke§ törvéry§ák eliítt.

A per nrgindításIárrak a bejeg,ú' végás Cégködirtryten laló közzetételétől sámított harrninc napon beliil
van helye. A ha!íridő ehrulas*ása jogvesdésseljár.

Ha jo$zabály valanrly c2zaaságt teveken}ség grakorl,ását ható§ági engedéMl€z köd a tírsaság e
tevékenységet a jogelós ható§ági 9ngedév alapjrfur kezdheti nrg (Ptk. 3 97,§ (l ) bekezdés).

A cég 3.000,_ Ft közétéieli költségtéritést €lekhonikls űon rrFgfizeiett.

A ftnti ada(ok) bejegése és közzététob a követkeó okira(ok) atapján történi a letesífó okirdt -
víltoásokkal egóefoglaft - batityosftott sóvege; víltozásbejegzés eseten a legfibb szennek iary a
Iegfiibb szerv helyett e!áró, döntésre jogosult szervnek a vitoás a|apjául szolgíló hatírouta; elfogadó
nyilatkozat,

file://cJD@úrgl§%&nd%2os6üin9sóylmd%20§€üjn9yTq.c@i9É@7da5d74294@t!b6.&52b3?5010ds.túri 1l2
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2016,0,t,26, V€zés

Az okirat(ok) a cég c éáewí,kétYeZlő cé&íóságon nrgtekinthetők.

Kecskemé! 20l6. ápr is 22.

Dr. Monai Péter Nándol s.k.

törvényszeki bíró

A kiadrrliny hiteléiil:

N/ttré Roa Zsrrxarna

tiszviseb


