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módosításol<kal (módosítás félkövél dők betűvel jelene) egységes szerkezetbe foglalt
szövege

Alapító okirat, amely abból a célból került elfogadásra, és módosításra, hogy a 3. pontban
megjelölt alapttő a cégnyilvanosságról, a bírósági cégeljárásról és végelszámolásról szóló
többszörösen módosított 2006. évi V. törvény (Ctv.), valamint az egyesülési jogról, a
közhasznú jogállásról, valamint a civil szewezetek működéséről és trámogatásról szőIő 2011.
évi CLXXV. törvény (továbbiakban: Civil tv.) rendelkezései szerint nem jövedelemszerzésre
iranyuló közös gazdasági tevékenység folytatásara létrehozott egyszemélyes nonprofit
Korlátolt Felelősségű Trársaság alapító okiratát félkövér dűt betűvel jelezve a tdrsasóg
nevének, rövidített nevének, székhelyének, telephelyeínek változását és bővűését, cégjeglzés
módjónak pontosítósát, a tórsasúg főtevékenységének módosításút, egtéb tevékenységi
köreinekfelülvizsgálatót, valamint az üglwezető személyének váItozását érinti.

1. A társaság neveo székhelye, telephelye, fióktelepe

1. 1. A társaság cégneve: Halasi Váro s men edzser Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság

Halas í Váro s men e da er Nonp rofit Kít.

6400 Kiskunhalas, Hősök tere 7.

6400 Kiskunhalas, Baj csy -Zs. utca 5.

6400 Kiskunhalas, Eskü tér 1.

6400 Kiskunhalas, Kölcsey úca22.

6400 Kiskunhalas, Kuruc vitézek tere 77.

6400 Kískunhalas, Szövetség tér 11.

6400 Kiskunhalas, Köztúrsasdg utca 2.

6400 Kiskanhalas, Kossuth utca 21.

6400 Kískunhalas, 0466/2 hrsr.

6400 Kiskunhalas, Sétlíló utca 8.

6400 Kiskunhalas, Kertész utca 28/A,

6400 Kiskunhalas, Kőrösi út 21.

6400 Kiskunhalas, Dn Monszpart Lúszló utca 5.

A társaság rövidített cégneve:

I.2. Atársaság székhelye:

1 .3. A társaság telephelyei:
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2. A társaság jogállása

A társaság által ellátandó közfeladatát a jogszabályi változás követkeáében a Civil tv. VII.
fejezetének rendelkezései szerint közhasznúságifokozatú szervezetként látja el.

3.1. Név:
Képviseli:

3. A társasága|apítőja

Ki skunhalas Váro s Önkormán y zata
Fülöp Róbert polgármester
Születési hely, idő: Mosonmag yarővár
Anyja neve: László Ilona
Adóazonosító jele: 84l2l7 0482
Lakcím: 6400 Kiskunhalas, Kossuth utca 2t l C. fszt. 2.
1 5338806-2-03
6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.

Adószám:
Székhely:

4. A társaság tevékenysége

4.1, Atársaság közhasznú célszerinti tevékenységi köre:

4.1,1. A társaság közhasznú tevékenységi köre: (a közhasznúság olyan tevékenység,
amellYel a társaság közvetlenül, vagy közvetve jogszabállyal meghatározott állami vag}
ö nko rmány zati közfeladat e lvl é gzé s ét s e gíti. )

A társaság tevékenységi körének tagozódása a Civil rv. 34. § (1) bekezdése a|apján a
következő:

A társaság közhasznú tevékenységei :

- kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvanos könyvtári ellátás biztosítása; filmszítlház,
előadÓ-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi
közművelődési tevékenység támogatása;
- sport, ifiúsági ügyek;
- nemzetiségi ügyek;
- közreműködés a települ é s közbiztons ágának bizto sításában ;

a Magyarország helyi önkormányzatairől szőlő 2011. évi CLXXxx törvény 13. § (1) 7,15,
16,I7 pontja alapján

A Társaság alaptevékenységébe tartozik a 1992 óta működő és a Társaság által folyamatosan
üzemeltetett befo gadó szítűaz.

A társaság TEÁOR szerinti közhasznú tevékenységei:

58.14.08 Folyóirat,időszakikiadványkiadása
58.19.08 Egyéb kiadói tevékenység
59,11.08 Film-, video-, televíziő műsor gyértás
59.12.08 Film-, videogyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai
59.13.08 Film-, video- és teievíziós program terjesáés
85.59.08 M.n. s. egyéb oktatás
85.32.08 Szakmaiközépfokúoktatás
90.02.08 Előadó-művészetetkiegészítőtevékenység
90.03.08 Alkotóművészet
90.04.08 Művészetilétesítményekműködtetése
91.01.08 Előadó-művészet



91.01.08
91.02.08
91.03 08

Kö nyvtdri, lev éltdr i tev é keny s é g
Múzeumi tevékenység
Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése

4.1.2. A társaság TEAOR szerinti főtevékenvsége:

90.04.08 Művészeti létesítmények működtetése

4.2. Kiegészítő jelleggel folytatott üzletszerű gazdasági tevékenység köre:

17.23.08 Irodai papíráru gyártása
18.12.08. Nyomás l kivéve napilap /

18.13.08 Nyomdaielőkészítőtevékenység
18.14.08 Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás
18.20.08 Egyébsokszorosítás
55.20.08 Üdtilés, egyéb átmeneti szálláshely -szolgáItatás
56.21.08 Rendezvényi étkeáetés
56.29.08 Egyéb vendéglátds
56.30.08 Italszolgáltatás
58.11.08 Könyvkia<iás
58.12.08. Címtarak, levelezőjegyzékekkiadása
59.14.08 Filmvetítés
59.20.08 Hangfelvételkészítése,kiadása
60.10.08 Rádióműsorszolgáltatás
60.20.08 Tblevízió műsor összeúllítúsa,szolgáltatdsa
61.10.08 Vezetékestávközlés
61.20.08 Vezetéknélkülitávközlés
61.90.08 Egyébtávközlés
62.03.08 Számítógépüzemeltetés
63.11.08 Adatfeldolgozás,web-hoszting szolgáltatás
63.91.08 Hírügynökségitevékenység
63.99.08 M.n.segyébinformációsszolgáltatás
68.20.08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
69.20.08 Számviteli, könywiagálói, adószakértői tevékenység
70.2I.08 PR, Kommunikáció
70.22.08 Üzletviteli, egyébvezetésitanácsadás
73.11.08 Reklámügynöki tevékenység
73.12.08 Médiareklám
73.20.08 Piac-ésközvélemény-kutatás
74.20.08 Fényképészet
77.39.08 PgyeU gép,tárgyi eszköz kölcsönzése
81.10.08. Epítményüzemeltetés
82.30.08 Konferencia, kereskedelmi bemutatő szewezése
82.99.08 M.n.s.egyébkiegészítőüzletiszolgáltatás
85.52.08 Kulturális képzés
90.01.08 Előadó-művészet
96.09.08 M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás

A felsorolt tevékenységek közül a társaság nem kívánja gyakorolni az e|őzetes engedéIyhez
kötött tevékenységeket az engedély megszerzésének időpontjáig. A képesítéshez kötött
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tevékenységeket a szükséges kiépítéssel rendelkező alkalmazott foglalkoztatásával, illetve a
szükséges képesítés birtokában kívánja gyakorolni a tarsaság.

5. A társaság működésónek időtartama

5.1. A társaság időtartama: hatarozatlan.

A tarsaság első üzleti éve a társasági szerződés Cégbírósághoz történő benyújtásától
kezdődően december 3 I. napjáig tart.

6. A társaság törzstőkéje

6.1. Atársaság törzstőkéje 2I.620.000,-Ft, azaz huszonegymillió-hatszázhűszezer forint amely
a) I7.470.000,-Ft azazTizerthétmillió-négyszázhetvenezer forint készpénzből áll, amely a
törzstőke 80.8 %-a
Ebből az alapításkor befizetett összeg 17.470.000,-Ft, a pénzbeli hozzájátu|ás 100%-a.
b) 4.150.000,-Ft azazNégymillió-százötvenezer forint nem pénzbelihozzájárulásból áll,
amely a törzstőke 19.2%o-a.
Ebből az alapitáskor rendelkezésre bocsátott érték az összes nem pénzb eli hozzájérulás 1 00
Yo-a.

6.2. Az alapító további pótbefizetésről nem rendelkezik:

7. Atag törzsbetétje

7.1. Név: Kiskunhalas Varos Önkormányzata
Törzsbetét összege: 2 1.620.000,-Ft
Törzsbetét összetétele :

a) Készpénz 17 .47 0.000,-Ft.
b) Nem pénzbeli hozzájáru|ás: 4.150.000,- Ft

8. A társ as ág kőzhasznú j o gállású megszerzésónek feltétele,
rendelkezés a nyeresóg felosztásáni|Jrrfffiól és a befektetési tevékenység

8.1. Atársaság a Civil törvény 32 § (1) b.) pontjában meghatározottak szerint olyan egyéb
szervezet, amelyre vonatkozóan a közhasznú jogállás megszerzését törvény lehetővé teszi, s a
közhasznú jogállás feltételeinek megfelel közszolgáltatási szerződést kötött és

magánokiratban v áIIaIja, a közhasznúsági feltételek telj esítését.

A társaság közhasznú tevékenységének folytatása során nem zárja ki, hogy tagiain kívül más
is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból.

8.2. Atársaság vállalkozási tevékenységet csak köáasznú céljainak megvalósítása érdekében,
azokat nem veszélyeztetve végez.

8.3. Atársaság gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel,azt a létesítő okiratában
meghatározott tevékenységére fordítja és az a gazdasági tarsaság vagyonát gyarapítja.

8.4. A társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folYat, szervezete partoktól fuggetlen
és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

8.5. A társaság befektetési tevékenységet nem végez.



9. A közhasznú jogálláshoz fűződő kedvezményekre való jogosultság időpontja

9.1. A társaság aközhasznú jogálláshoz kapcsolódó kedvezményekre legkorábban a társaság
közhasznú jogállásának megszerzésének időpontjától, vagyis a társaság közhasznú jogállású
társaságként történő nyilvántarlásba vételének időpontj ától j ogo sult.

10. Uzletrész

10.1. Atörzsbetéthez kapcsolódó tagságijogok és kötelezettségek összessége azizletrész,
amely a társaság bejegyzésével keletkezik.
I0.2, A társaság bejegyzését követően a tag jogait és a társaság vagyonából őt megillető
hányadot azizletrész testesíti meg. Azijzletrész mértéke a tag törzsbetétéhez igazodik.

Az üz\etrészhez kapcsolódó vagyoni jogok a társaságot illetik, mivel a társaság működése
során képződött nyereség agazdasági társaság vagyonát gyarapítja.

Az iz|etrész forgalomképes és a Ptk 3:\66, §-a szerint a társaság tagiai között szabadon
átruházhatő.

Az alapítő az izletrészt harmadik személyre történő átruházását nemkorlátozza.

1l. Az üzletrészek átruházása, felosztása

II.L Az ijzletrész csak átruházás, a megszűnt tag jogutódlása esetén osztható fel.

II.2, Ha az egyszemélyes társaság az üz|etrész felosztása vagy a törzstőke emelése foly.tán új
taggal egészül ki, és így többszemélyes társasággá válik, a tagok kötelesek az alapítő okiratot
társasági szerződésre módosítani.

11.3. A társaság saját üzletrészét nem szerezheti meg.

12. Az alapítói határozat

12.1. A taggyűlés hatáskörébe tartoző kérdésekben az alapító képviselő-testülete határozattal
dönt, és erről a vezető tisztségviselőt írásban értesíti.

I2.2, Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartoznak mindazon kérdések, amelyeket a törvény a
taggyűlés kizárólagos hatásktirébe utal, és amelyek nem ütköznek a nyereség felosztásának
tilalmi rendelkezésébe.

I2.3. A közhasznú jogállással rendelkező nonprofit közhasznú kft. alapítójának hatáskörébe
tartozik a nyereség felosztásának tilalmi rendelkezésébe nem ütköző - rendelkezésein kívül
rnég:
a) a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervvel, aközhasznú tevékenység
folyatásának feltételeiről kötött megállapodás,
b) a közhas znűságij elentés elfo gadása,
c) befektetési szabályzat elfogadása,
d) a közhasznű gazdasági társaság belső szabályzatának elfogadása

I2.4. A döntéshozatalt megelőzően az alapító képviselő-testülete köteles az igyvezető és a
felügyelő szelv, véleményének megismerésére, Az alapító a társaság működésével és
gazdá|kodásával összefüggő kérciesköröket tárgyaló képviselő-testületi ülésére a felügyelő
bizottság elnökét és tagjait valamint az igyvezetőt - véleményezési joggal - köteles
meghívni,

I2.5. A társaság éves beszámoiójának és a közhasznúsági jelentés elfogadásárő| az a|apitő
vezető szerve - a számviteli törvényben foglaltak betartásával - köteles gondoskodni. A
számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adőzott eredmény felhasználásáról a társaság
legfőbb szerve csak a felügyelő bizottság írásbeli jelentésének birtokábanhatározhat.
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12.6 Avé|eményezési jog gyakorlása ülésen:

12.6.1. A véleményezési jog gyakorlásanak helye a társaság székhelye, ettől csak a
vé leményezé si j o g j o go sultj ainak előzete s hozzáj arulás ával lehet eltérni.

12.6.2. Az ülést legalább évente egyszer össze kell hívni a számviteli törvény szerinti
beszámoló és a köáasznúsági jelentés elfogadásara.

12.6.3. Nem kell figyelembe venni, illetve nem kell véleményezési jog jogosultjának a
véleményét beszerezni akkor, ha az alapító döntésének tervezete kötelezettség vagy felelősség
alól mentesíti a véleményezési jog jogosultját, vagy bármilyen más előnyben részesíti, illetve
a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt, vagy,,valamely véleményezési jog
jogosultjával atervezet szerint szerződést kell kötrri, vagy aki,ellen pert kell indítani

12.6.4. Az alapítői döntés tewezetét az aIapitő az igyvezetőnek küldi meg azzal, hogy az
ülésre meghívottakat az ügyvezető köteles összehívni. Az alapító a döntéstervezetet
haladéktalanul köteles az igyvezetőnek átadni. A meghívónak az ülés napirendi pontjait
tartalmaznia kell.

12.6.5.A meghívók elküldése és az ülés napja között legalább 8 napnak kell eltelnie. Sem az
ügyvezetésre jogosult személyt, sem a felügyelő bizottság elnökét és tagjait meghatalmazott
személy nem képviselheti. Amennyiben az ülésen valamely véleményezési jog jogosultja
nincs jelen, az úgyveze,tő köteles gondoskodni a megi§rnételt ülés összehívásáról. A
megismételt tilés az eredetíülést követő 8 napon belül meg kell tartani. Az ülést azúgyvezető;
azonos napirendi pontokkal a tarsaság székhelyére köteles összehírmi.

12.6.6. Az alapítőihatérozat akkor érvényes, ha az alapítói döntés tervezetét azúgyvezető és a
felügyelő bizottság, y agy a véleményezési j o g j o go sultj ai véléményeáék.

12.6.7. A tarsaság tevékenységével és gazdálkodásával kapcsolatos alapítói döntések
nyilvánosságanak biztosítása kötelező. Írásos vélemények, illetve az ülésről készült
j egyzőkönyvek nyilvánosak.

12.6.8. Az ülésekr őI az ngyvezető jegyzőkönyvet készít. A jegyzőkönyv tartalm azza az úlés
helyél és idejét, a jelenlévőket, a döntéstervezetek<re előadott véleményeket, továbbá az ülésen
|ezajIott fontosabb eseményeket, nyilatkozatokat. Az ülésen készült jegyzőkönyvet atag és az
ügyvezető írla alá. Az úgyvezető az ülésen felvett jegyzőkönyvekről köteles folyamatos
nyilvántartást vezetni (hatarozatok könyve). A hatarozatok könyve nyilvános. Az alapítő
vezető szervének döntéshozatala során az ülésekről a nyilvránosság nem zánható ki minden
olyan kérdéskörben, amely a köáasznú ttírsaság műkOdésével és gazdálkodásával
kapcsolatos.

12.7. Avéleményezési jog gyakorlása ülésen kívül:

I2.7.1. Amennyiben az Alapítő áhal hozott döntések tervezetének véleményezését a felügyelő
bizottság elnöke és tagjai és az ügyvezető nem ülésen gyakoroljak, akkor az alapítő köteles
dörttésének tewezetét haladéktalanul az igyvezetővel ismertetrri.

Az igyvezető köteles az alapitői döntést ha]adéktalanul a felügyelő bizottság elnökének és
tagjainak megküldeni. Jogosult az alapítő döntéstervezetek közvetlen megktildésére a
véleményezési jog jogosultjainak: azúgyvezetőnek, illetve a felügyelő bizottság elnökének és
tagjainak. Azigyvezető és a felügyelő bizottság tagjai 8 napo.n belül kötelesek véleménytiket
írásban a döntést hoző tagnak közvetlenül megküldeni. A felügyelő bizottság a tarsaság
székhelyére címezve az igyvezetőn keresztiil is jogosult véleményének továbbításéra a 8

napos határidő betartásanak figyelembe vételével. Az ügyvezető az utóbbi esetben
haladékíalanul köteles az alapítőmk a felügyelő bizottság véleményét továbbítani. '

12.7.2. Az alapítői döntés csak abban az esetben érvényes, ha aú, a véleményezési jog
jogosultjai, vagyis az igyvezető és a felügyelő bizottság elnöke és tagjai a döntést



véleményezték. Amennyiben a felügyelő bizottság valamely tagja külön véleménnyel
rendelkezik, akkor a tagnak külön véleményét is meg kell küldeni a felügyelő bizottság
véleményével együtt.

|2.7.3. Nem kell figyelembe venni, illetve nem kell a véleményezési jog jogosultjának
véleményétbeszerezni akkor, ha az alapitó döntésének tervezete kötelezettség vagy felelősség
alól mentesíti a véleményezési jog jogosu\tját, vagy bármilyen más előnyben részesíti, illetve
a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt, vagy valamely véleményezési jog
jogosultjával atewezet szerint szerződést kell kötni.

12.7.4. Az úgyvezető köteles olyan nyilvantartást vezetni, amely tartalmazza az alapítői
döntések tervezetét, az aría leadott írásos véleményeket, és a vélemények meghozatalát
követő alapítói döntést.

12.7.5. Az írásos véleményeket vagy postai úton vagy személyesen lehet a tiá"rsaság

székhelyére továbbítani. Akáí postai úton, akár személyesen történik az írásos vélemények
átadása, azt űgy kell rendelkezésre bocsátani, hogy a határidők betartása és a vélemények
átadása bizonyítható le gyen.

I2.7 .6, Az alapítői hatirozat csak abban az esetben érvényes, ha az alapítői döntés tervezetét
az igyvezető, a felügyelő bizottság elnöke és tagjai, vagyis a véleményezési jog jogosultjai
véleményezték.

12.7.7. A nyilvánosság az alapítői döntéstervezeteket és az írásos véleményeket a
véleményezési eljarás alatt megismerheti a tarsaság székhelyén, a jelen okiratban foglalt
szabályozás szerint.

I2.8. Az alapító kizarólagos hatáskörébe tartoző kérdéskörben csak az alapítő, illetve az
alapítő képviselő -te stülete hozhat döntést.

13. A társaság nyilvánossága

13.1. A tarsaság működésével kapcsolatos döntéseh,rőI az Alapító képviselő-testülete köteles
jegyzőkönyvet készíteni. A jegyzőkönyv tartalmazza a taggyűlés helyét és idejét, a
jelenlévőket és az általuk képviselt szavazati jog mértékét. A jegyzőkönyvből a döntést
támogatók és ellerzők számarénya és személye is megállapítható.

A jegyzőkönyvet az igyvezető és az Alapítő képviselő-testületének két tagja írla aIá. A
jegyzőkönyvbe foglalthatározatokat haladéktalanul be kell vezetni ahatérozatok könyvébe.

I3.2. Az Alapító képviselő-testülete a társaságot érintő határozatait a meghozataluktól
számított 15 napon belül postai úton kell közölni az érintettekkel. Ezzel egyidejűleg a társaság
és az alapító székhelyén található nyilvanos hirdetőtáblan elérhetővé kell tenni legalább 30
napra a meghozott hatétrozatok szövegét. Ennél rövidebb határidőt akkor köteles a tarsaság
teljesíteni, amennyiben azt a hozott hatfuozat jellege megköveteli. Az alapítő köteles
hirdetményeire vonatkozó hirdetőtáblát biztosítani egyrészt az alapitő, másrészt külön a
tarsaság székhelyén legkésőbb a tarsaság bejegyző végzésének kézhezvételekor.

13.3. A tarsaság működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba a tarsaság úgyvezetőjével
történt előzetes egyeztetés alapján munkaidőben barki betekinthet, saját költségére másolatot
készíthet. A keletkezett iratokba történt betekintés iranti kérelem történhet rövid úton,
telefonon, írásban, vagy atársaság www.halasmedia.hu honlapján. Azügyvezető a betekintést
kérő kérelmét a kérelem tudomásara jutásától szátmitott 3 munkanapon belül köteles
teljesíteni. Azigyvezető akadályoztatása esetén köteles helyettesről gondoskodni.

13.4. Atársaság éves beszámolója, a közhasznúsági jelentés és a társadalmi közös szükséglet
kielégítéséért felelős szerwel kötött megállapodás megtekinthető a 13.3. pontban
meghatározott feltételekkel. A tarsaság éves beszámolója megtekinthető a társaság székhelye
szerint illetékes cégbíróságon is.



13.5. A tarsaság működésével, tevékenységével és gazdáIkodásával kapcsolatos ülésekről a
szolgáltatást igénybevevőit értesíteni kell. Az értesítési hataridők megegyeznek az alapítói
ülések összehívásának rendjével. A szo|gáItatás igénybe-;evői köre Bács-Kiskun megye
területére korlátozódik. Egyébként a meg|elölt kedveznlényezetti kör semmilyen más
feltétellel nem zárt és nem korlátozott.

13.6. A szolgáltatás igénybevételének módjának közlése történhet közvetlenül a szolgáltatás
igénybevevőjének megkeresésével, illetve a l3.2. pontban megjelölt hirdetőtáblán ahozott
határ ozat j elle gétől fiig gő en.

13.7. A társaság ,,határozatok téra" címmel folyamatos nyilvantartást vezet, amelyből a

vezetői döntések tartalma, időpontja és hatálya, illetve az egyes döntéseket támogatók és

ellenzők szálmaránya megállapítható. A tarsaság vezető szervének döntéseit az úgyvezető
írásban, közvetlenül közli. A tarsaság a döntések nyilvánosságát a www.halasmedia.hu
honlapon biztosítja.

1,4. Azíigyvezető

14. 1. A társaság ügyvezetője:
Név: Wncze Bdlint
Születési helye, ideje: Szeged, 1973.10.12.
Anyja neve: Domaltidy Terézía Györgyi
Lakcíme: 6400 Kiskunhalas, Hímző u. 3
Adóazonosító jel: 8 3 9 00 0 I 2 8 4

Az ügyvezető megbízatása a kinevezésre jogosult szerv döntésének meghozataláig,

Amegbízás kezdő időpontja: 2023. január 01.

14.2. Az ügyvezető jogosult a társaság képviseletére a bíróságok és más hatóságok előtt,
harmadik személyekkel szemben.
Azigyvezető vezeti a társaság nyilvántartásait, irányítja a társaság munkáját.
Az ü'gyv ezető a tarsaság tagj airól nyilvántartást (tagj e gy zéket) v ezet.

14.3. Atársaság munkavállalói felett a munkáltatói jogokat azigyvezető gyakorolja.

15. A vezető tisztségviselőkre vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok

a Civil törvény alapján

15.1. A közhasznú szervezet megszűntét követő három évig nem lehet más közhasznú
szervezet vezető tisáségvise\ője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél t<ilt<itt be -
annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisáséget, amely az adőzás
rendjérő1 szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.

15.2. Avezető tisztségviselők (az igyvezető, a felügyelő bizottság tagjai), illetve az ennek
jelölt személyek kötelesek valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni
anól, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betöltenek.

15.3.Közhasznú szervezet az ügyvezetőt, a felügyelő bizottság tagjait valamint ezen
személyek hozzáúartozőít - a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások
kivételével - cél szerinti juttatásban nem részesíthetni.
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16. A társaság működésének ellenőrzése: a felügyelő bizottság

16.1. A társaságnál három tagból álló felügyelő bizottság működik.

A Felügyelő Bizottság tagjai:

Dabis Henrik 6400 Kiskunhalas, Kossuth utca 18/A. 4. em. 10. (szül.:
Kiskunmajsa, 1987.02.25., an.: Fodor Katalin, adóazonosító jele:

8438840604)
A felügyelő bizottsági tagmegbízatása:2019. december 01. napjától
- 2024. november 30. napjáig szól

Bagi Bence Zsigmond 642I Kisszállás, III. Körzet 78. (szül.: Szeged, 1993.10.30., an.: TÓth
Jolán, adóazonosító jele: 84632303 1 8)

A felügyelő bizottsági tag megbízatása:2022. május 01. napjától -
2024. november 30. napjáig szól

Dr.KecskésPatrícia 6400 Kiskunhalas, Eötvös utca 5. (szül.: Baja, 1981.08.05., an.:

Nagy Erika, adóazonosító jele: 841854073])
A felügyelő bizottsági tagmegbízatása: 2019. december 01. napjától
- 2024. november 30. napjáig szól

16.2. Afelügyelő szerv ügyrendjét maga állapítja meg.

16.3. A felügyelő bizottság legalább harom tagból áll.

16.4. A felügyelő bizottság testületként jár el. A felügyelő bizottság tagsai sorából választ
elnököt. A felügyelő bizottság határozatképes, ha mindhárom tag jelen van; határozatáú. a
jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza. Határozatképtelenség esetén a felügyelő bizottság
ülését ismételten össze kell hírni. A felügyelő bizottság döntéseiről a felügyelő bizottság
elnöke nyilvántartást vezet, amelyből megállapíthatő a tarta|ma, időpontj a, hatáIya, illetve a
döntést támogatók és ellenzők száma. A felügyelő bizottság üléseit az elnök hívja össze, az
ülést mege|őző 8 nappal, a napirendet is tartalmaző meghívó megküldésével.

16.5. A felügyelő bizottság ellenőrzi a társaság működését és gazdálkodását. Feladata a
társaság, annak szervei és tisztségviselői működése törvényszeniségének,
szabáIyszeniségének, vagyonkezelésének ellenőrzése. E körben ellenórzi a társaság
költségvetésének végrehajtását, a pénz és vagyonkezelést, a bizonylati fegyelmet, a
zárszámadást és az alapul szolgáló okmányokat is. A felügyelő bizottság határozza meg és

rögziti saját ügyrendjében a fegyelmi eljárás részletes szabá|yait.

16.6. A felügyelő bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek a felügyelő
bizottsági tevékenységben nincs helye. A felügyelő bizottság taglát e minőségében a
gazdasági társaság tagjai, illetve munkáltatója nem utasíthatja. A felügyelő bizottság tagsai a
társaság legfőbb szerve ülésén tanácskozási joggal vehetnek részt, illetve részt vesz, ha a
jogszabály így rendelkezik. A felügyelő bizottság tevékenységéről jelentést tesz a társaság
legfőbb szervének.

16.7. Afelügyelő bizottság éves munkaterv alapján működik. Ügyrendjét maga állapítja meg,
amelyet a gazdasági társaság legfőbb szerve hagy jóvá. Üteset évente legalább egy
alkalommal össze kell hívni. A felügyelő bizottság ügyrendje lehetővé teheti, hogy a felügyelő
bizottság ülésén a tagok nem személyes jelenléttel, hanem elektronikus hírközlő eszköz
közvetítésével vegyenek részt. Ez esetben az ülés megtartásának részletes szabáIyait az
ügyrendben meg kell állapítani.

16.8. Ha a felügyelő bizottság tag|ainak száma a társasági szerződésben meghatározott
létszám alá csökken, vagy nincs aki az ülését összehívja, a gazdasági társaság ügyvezetése a
felügyelő bizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles összehívni
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a legfőbb szervének ülését.

16.9. A felügyelő bizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagát
megbízhatja, illetve aze|lenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja{agJaiközött.

16.10. A felügyelő bizottság a vezető tisztségviselőktől, illetve a gazdasági tarsaság vezető
állású munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, amelyet a társasági szerződésben meghatározott
módon és hataridőn belül kell teljesíteni. A felügyelő bizottság a társaság könyveit és iratait -
ha szükséges, szakértők bevonásával - megvizsgálhatja.

16.11. A számviteli törvény szerinti beszámolóúl a gazdasági tarsaság legfőbb szerve csak a
felügyelő bizottság írásbeli j elentésének birtokában határozhat.

16.I2. Ha a felügyelő bizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba,
a társasági szerződésbe, illetve a gazdasági társaság legfobb szervének határozataiba ütközik,
vagy egyébként sérti a gazdasági társaság, illetve a tagok érdekeit, összehívja a gazdasági
társaság legfobb szervének rendkívüli ülését, és javaslatot tesz annak napirendjére.

16.13. A felügyelő szerv ellenőrzi a közhasznú szervezet működését és gazdáIkodását. Ennek
során a vezető tisztségviselőktől jelentést a szeívezet munkavállalóitól, pedig tájékoztatást
vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a közhasznű szervezet könyveibe és irataiba betekinthet
azokat m e gviz s gálhatj a.

16.14, A felügyelő szerv köteles az intézkedésre jogosult vezető szervezetet tájékoztatni és
annak összehívását kezdeményezni,ha ar:ről szerez tudomást, hogy
a) a szervezet működése sorián olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként
súlyosan sértő esemény (mulasáás) történt, amelynek megszüntetése vagy
következményeinek elhárítása, illetve enyhítése azintézkedésre jogosu|tvezetőszerv döntését
teszi szükségessé;
b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapoző tény merült fel.

16.15. Az intézkedésre jogosult vezetőszerv a felügyeiő szerv indítványára - annak
megtételétől számított harminc napon belül - össze kell hívni. E határidő eredménytelen
eltelte esetén avezetőszerv összehívására a felügyelő szerv is jogosult.

I6.16. A felügyelő bizottság hiányosság észlelése esetén, annak súlyához mérten
a) felhívja a tisztségviselőt a helyes magatartásra,
b) felhívja a legfőbb szervet az állásfoglalásra és a hiba kijavítására,
c) az Alapító képvi s e l ő -te stül ete rendkívül i ö s s zehívás át indítv ány o zza,

16.17. Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges
intézkedéseket nem teszi ffi€g, a felügyelő szetv köteles haladéktalanul értesíteni a
törvényességi felügyeletet ellátó szeív.! .

16.18. Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagaaz a személy, aki

a) az Alapító képviselő-testület taga,
b) a társaság ügyvezetője,
c) a közhasznú szervezetlel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály
másképp nem rendelkezik,
d) a közhasznú szervezet célr szerinti juttatásából részesül - kivéve a btírki által megkötés
nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet á|tal tagjának
tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást -, illetve
e)aza)-d)pontbanmeghatétrozottszemélyekhozzátartozőja.
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17. Acégieryzés

17. i. A képviseletre jogosult személyek cég|egyzési joga önálló. A cégjegyzés akként történik,
hogy a cég kézze| vagy géppel írt, előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégszövege alá az
ügyvezető, aki a képviseletre jogosult szeméIy a nevét öndllóan aláírja az aláírús -mínta,
vagy oz alúírdsi címpéldúny szerint.

18. AzAlapító Okirat módosítása, a társaság megszűnése

1 8.1 . Az Alapító Okirat módosításáh oz - ha a törvény eltérően nem rendelkezik - az alapító
képvi s e l ő - te s tül etének határ o zata s ziiks é g e s.

1 8.2. A társaság megszűnésének elhatározásához az alapítő hatfuozata sztikséges.

18.3. Ha a közhasznú szervezetnek minősülő tarsaság jogutód nélkül megszűnik, ugy a

tartozások kiegyenlítése után a társaság tagjai részére csak a megszűnéskori saját tőke összege
adható ki, legfeljebb a tagok vagyoni hányadának teljesítéskori értéke erejéig. Az ezt
meghaladó vagyont a cégbíróság a társasági szerződés rendelkezései szerint fordítja
közcélokra. Ilyen rendelkezés hianyában a fennmaradt vagyon a Nemzeti Együttműködési
Alapot illeti.

18.4. A nonprofit gazdasági tarsaság megszűnik, ha:

a) a társasági szerződésben meghatarozott időtartam eltelt, vagy más megszűnési feltétel
megvalósult;
b) a taggytílés elhatározza jogutőd nélküli megszűnését,
d) a cégbíróság a Ctv-ben meghatározott okok miatt megsztinteti;
e) jogszabály így rendelkezik;
f) elhatározza j ogutódlással történő megszűnését (átalakulását) ;

g) a bíróság felszámolási eljárás során megszünteti;
A gazdasági tarsaság a cégegyzékből való törléssel szűnik meg

19. A közhasznúsági jelentés nyilvánosságának biztosítása

19.1. A társaság köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági
jelentést készíteni.

A társasáe közhasznúsáei jelentését a táreyévet követő évben. legkésőbb június 30-ie a
wwwhalasmedia.hu honlapon nyilvánosságra hozza.

19.2. Az éves közhasznúsági jelerrtést tartalmazza:
- a számviteli beszámolót;
- a költségvetési támogatás felhasználását;
- a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást;
- a cél szerinti juttatások kimutatását;
- a központi költségvetési szervtől, az elktilonített állami pénzalaptőI, a helyi
önkormányzattőI, a települési önkormányzatok társulásától, és mindezek szerveitől kapott
támogatás mértékét;
- avezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét;
- aközbasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót.

20. Egyób rendelkezések

20.1. Ajelen társasági szerződésben nem szabályozott kérdésekben a tarsaságnak vagyoni és

személyi viszonyaira a cégnyilvanosságról, a bírósági cégeljarásról és végelszámolásról szóló
többszörösen módosított 2006. évi V. törvény (Ctv), valamint az egyesülési jogról, a
közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásról szőIó 20II.
évi CLXXV. törvény ( Civil tv ) rendelkezéseit kell alkalmazni.

12



20.2. A társaság tevékenységét jogutód tarsaságként az egyesülés (beolvadás
cégbejegyzésének napjával kezdi meg.

20.3. Alapító nyilatkozik, hogy jelen módosítás a módosításkor hatályos jogszabályokkal
összhangban álló továbbműködése szerinti hatályosítását jelenti.

20.4. A tarsaság alapítójának képviselője a jelen okiratot elolvasás és értelmezés után, mint
akaratával mindenben me ge gyezőt helybenhagyólag írta alá.

20.5. A jelen alapító okirat mórjosítás Kiskunhalas Város Önkormán},zata képviselő-
testüIetének 173/2022 Kth.. 214/2022. Kth. és a 220/2022. Kth. számú határozatokon alapul.

Afélkövér dőIt betűvel jelzett mődosítások vdltoztísának időpontja 2023. janudr l. napja.

Kelt, Kiskunhalas, 2022. december 2I. napján

Ügyvédi ellenjegyzés:
Alulírott Piegelné Dr. Csényi Magdolna 6400 Kiskunhalas, Thúry J. utca 4/B 1 em. 4. szám alatti
székhelyű üg;véd (KASZ szám: 36067200) igazolom, hogy jelen létesító okirat egységes szerkezetbe
foglalt szövege megfelel a létesítő okirat- módosítás alapján hatályos tatalmának A fenti egységes
szerkezetű létesítő okiratot ellenjegyzem. Nyilatkozom továbbá, hogy megfelelek az elektronikus
aláírással kapcsolatos követelményeknek, ill. minósítet elektronikus aláírással rendelkezem.

Kiskunhala s, 2022. degember 2I . napján
L
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