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ELŐTERJESZTÉS 
a Somogy Televízió Nonprofit Kft. társasági szerződésének módosításáról 

 
A Somogy Megyei Önkormányzat a Somogy Televízió Nonprofit Kft-ben (továbbiakban: 

Társaság) 100%-os üzletrésszel rendelkezik. A Társaság Alapító Okiratának módosítása az 

alapító megyei önkormányzat feladata.  

 

I.  

Az Alapító Okirat módosítása szükséges egyrészt a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi 

V. törvény (továbbiakban: PTK.) hatálybalépése miatt. A PTK. 2014. március 15-én lépett 

hatályba és a III. könyvben foglalja össze az általános szabályok mellett részletesebben az 

egyes jogi személyekre vonatkozó rendelkezéseket (PTK. 3:1.§-tól-3:406.§-ig).  A PTK. 

hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi 

CLXXVII. törvény (továbbiakban: Ptké) 9. § (2) bekezdése alapján a PTK. hatálybalépésekor 

a nyilvántartásba már bejegyzett jogi személy a PTK. hatálybalépését követő első létesítő 

okirat módosítással egyidejűleg köteles a PTK. rendelkezéseivel összhangban álló 

továbbműködéséről dönteni, és az erről szóló döntéshozó szervi határozatot is köteles a 

nyilvántartó bírósághoz benyújtani. A 9.§ (3) bekezdés szerint a  jogi személynek a PTK. 

rendelkezéseit a (2) bekezdés szerinti döntéstől kell alkalmaznia (ezen alcím alkalmazásában 

a továbbiakban együtt: a PTK. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködés időpontja), 

és ezt követően létesítő okirata nem tartalmazhat a PTK. rendelkezéseivel összhangban nem 

álló rendelkezést.  

A Közgyűlésnek első körben döntenie kell arról, hogy a társaság az új PTK rendelkezéseivel 

összhangban működik tovább és eszerint fogadja el a módosított alapító okiratot. A korábbi 

belső szervezeti rendszer felépítését, szabályozását, működését, a határozathozatal rendjét 

módosító rendelkezést stb. nem tartalmaz a módosítás, ezek beváltak a gyakorlat során és 

alkalmazásukat a PTK. rendelkezései sem tiltják, csak a szabályozás összhangba hozatala 

szükséges az új rendelkezésekkel. 

A PTK. változtat a hatályos szabályozás módszerbeli kiindulópontján: a kógens (kötelező) 

alapállás helyett az eltérést engedő (diszpozitív) szabályozási módot választja. Így a tagok a 

jogi személy belső működésére vonatkozó szabályokat szabadon állapíthatják meg, s ennek 

keretében a jogszabályi rendelkezésektől is eltérhetnek (a törvény által megállapított 

korlátokon belül (a PTK. 3:4.§ (1)-(2) bekezdése alapján). A PTK. rendszerében épp azon 

szabályoknak lesz jelenőségük, ahol a jogalkotó az eltérés lehetőségét kizárja vagy korlátozza.  

A PTK. csak ott rendelkezik kógenciáról, ahol a törvény  

- kifejezetten tiltja az eltérést vagy  

- a társaság hitelezőinek, munkavállalóinak, vagy a tagok kisebbségének a jogait 

nyilvánvalóan sérti vagy  

- a társaság törvényes működése feletti felügyelet érvényesülését akadályozza (PTK. 

3:4.§ (3)bekezdés). 

Fentieken túl a törvénytől való eltérés megengedett. 
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II. 

Az Alapító Okirat módosításának másik oka a Társaság jövőjének átgondolása. Az alapító a 

lakosság informálásán túl egyre nagyobb felelősséget érez a társadalom felemelkedésének 

elősegítése, életminőségének javítása iránt e társaságon keresztül. A megyei önkormányzat a 

Társaság számára célul tűzi ki Somogy megye társadalmi helyzetének javítása érdekében a 

lakosság, önkormányzatok, vállalkozások közcélú szolgáltatásokkal való támogatását, 

társadalmi, gazdasági folyamatok szervezését, területfejlesztést, az Európai Unió fejlett 

tagállamaihoz történő felzárkózás segítését. A módosítást szükségessé teszi az is, hogy a 

megváltozott tevékenységi kör révén az alapító könnyebben biztosítja a jövőben Európai 

Uniós támogatási forrásokhoz történő hozzáférés lehetőségét. E tevékenységek a Társaság 

tevékenységi körének módosítását teszik szükségessé. A megváltozott tevékenységi köröket, 

feladatokat már a Társaság nevének is tükröznie kell, ezért a korábbi név módosítása 

szükséges. 

A nyújtani kívánt szolgáltatások elsősorban a szemléletformálás, a társadalmi felzárkóztatás, 

az oktatás, nevelés, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, sport, gyermek- és ifjúságvédelem, 

gazdasági folyamatok szervezése, területfejlesztési koordinációs feladatok ellátása területre 

terjednének ki. A Társaság saját erőforrásaival, felhalmozott tudásával és 

kapcsolatrendszerével jótékony hatást fejthet ki a fent nevezett területekre.  

A Társaság célja lenne komplex fejlesztési programok, szervezése, kidolgozása és 

megvalósítása a felzárkózási folyamat hatékony támogatása érdekében. Aktívan részt vehet az 

egészségfejlesztés, a közösségfejlesztés, az esélyegyenlőség, a munkaerő-piaci integráció, a 

gazdasági versenyképességet erősítő kezdeményezések elterjesztése területén és a térségi 

szervezetek támogatásában, koordinálásában. 

A Társaság vállalkozhat egyedi, kisebb feladatok megvalósítására, komplex, fejlesztési, 

felzárkóztatási, szemléletformálási, kommunikációs, kutatási és képzési projektek 

generálására, koordinálásra, valamint országos, vagy határon átívelő átfogó programokba 

történő bekapcsolódásra.  

A Társaság az alábbiakban felsorolt közfeladatokhoz kapcsolódóan végezhet felzárkóztató 

tevékenységet figyelemmel az eddigi feladataira is: 

- Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése 

- Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés 

- Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs 

tevékenység 

- Tudományos tevékenység, kutatás 

- Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúság érdekképviselet 

- Sport, a munkaviszonyban és a polgári jogviszony keretében megbízás alapján 

folytatott sporttevékenység kivételével 

- A munkaerő-piacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának 

elősegítése – ideértve a munkaerő-kölcsönzést is – és a kapcsolódó szolgáltatások 

- Az Európai Integráció elősegítése 

- Területfejlesztés, társadalmi, gazdasági folyamatok szervezése, koordinációja 

- Tájékoztatás 

 

A Társasági Szerződés módosításával kapcsolatos javaslatokat a mellékelt egységes 

szerkezetű Társasági Szerződésben vastagon szedett, dőlt betűvel jelöltük.  

Javasoljuk, hogy a közgyűlés a Társaság Alapító Okiratának fentiek szerinti módosításával 

értsen egyet.  
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Határozati javaslat:  

 

1. A Somogy Megyei Közgyűlés a Somogy Televízió Nonprofit Kft-nek a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a Polgári Törvénykönyvről szóló 

2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó 

rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény 9. § (2) bekezdése 

rendelkezéseivel összhangban álló tovább működését határozza el. 

2. A Somogy Megyei Közgyűlés – az 1. számú melléklet szerint, azzal mindenben 

egyező tartalommal - jóváhagyja a Somogy Televízió Nonprofit Kft. egységes 

szerkezetű Alapító Okiratát. 

3. A Somogy Megyei Közgyűlés felkéri a főjegyzőt, hogy a változások bírósági 

nyilvántartásba vétele iránt a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

4. A Somogy Megyei Közgyűlés megbízza és meghatalmazza Dr. Neszményiné dr 

Balogh Szilvia ügyvédet, hogy a Cégbírósághoz a változásbejegyzési kérelmet és jelen 

határozatot valamint a kérelem további mellékleteit nyújtsa be és a cég jogi 

képviseletét lássa el. 

 

Felelős: Jakó Gergely, a közgyűlés elnöke  

     Dr. Vörös Tamás megyei főjegyző 

Határidő: 2014. december 20.  

 

 

 

Kaposvár, 2014. december 11.  

 

 

Jakó Gergely  

Az előterjesztést készítette:  

 

Dr. Neszményiné Dr. Balogh Szilvia  

ügyvéd  

 

 

Az előterjesztést jóváhagyta:  

 

Dr. Vörös Tamás  

megyei főjegyző 

 



1. melléklet a …../2014.(XII.12.) közgyűlési határozathoz 

 
 

Somogy Társadalmi Felemelkedéséért Fejlesztési, Kommunikációs, Oktatási 

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

 

 

ALAPÍTÓ OKIRATA 
 

 
 
 

 
(Egységes szerkezet) 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
Lezárva: 2014. december…. 
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EGYSZEMÉLYES NONPROFIT KÖZHASZNÚ 
EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 

ALAPÍTÓ OKIRATA 

(Egységes szerkezet) 
Preambulum 

 

A Somogy Televízió és Multimédia Kommunikációs, Oktatási és Tájékoztatási 
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaságot 2005. július 21-i hatállyal jegyezte be a 

Somogy Megyei Bíróság, mint Cégbíróság a cégnyilvántartásba Cg. 14-14-300055 
szám alatt. A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi VI. tv. (Gt.) 365. §. (3) 
bekezdésében foglalt lehetőséggel élve a Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 

9/2009. (II. 13.) sz. határozatával a Kht. nonprofit korlátolt felelősségű társaságként 
történő továbbműködtetését határozta el. Ennek megfelelően az alapító Somogy 

Megyei Önkormányzat a Somogy Televízió és Multimédia Kommunikációs, Oktatási 
és Tájékoztatási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Kft.) 
alapító okiratát a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény  

(továbbiakban: Ptk.), a 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezései alapján – a 
társaság egységes szerkezetű, 2013.december 19.napján kelt alapító okiratának 

módosítása mellett - az alábbiak szerint határozza meg. 

 
Az alapító   a társasághoz fűződő viszonya, valamint a társaság 

szervezetének 
és működésének szabályozása során a létesítő okiratban - a lentebb 
foglaltak 

kivételével - eltérhet a PTK-nak a jogi személyekre vonatkozó szabályaitól. 
 

Az alapító nem térhet el az e törvényben foglaltaktól, ha: 
a) az eltérést e törvény tiltja; vagy 
b) az eltérés a jogi személy hitelezőinek, munkavállalóinak vagy a tagok 

kisebbségének jogait nyilvánvalóan sérti, vagy a jogi személyek törvényes 
működése feletti felügyelet érvényesülését akadályozza. 

 

A társaság a működését a 2013.évi V. törvény  hatálya alá helyezi. 

 
1 A Kft. célja, feladatai: 

Somogy megye társadalmi, gazdasági életének, valamint tudományos -, kulturális 
értékeinek folyamatos dokumentálása, a megyei identitástudat formálása, a 

távoktatási funkción keresztül a hátrányos helyzetű térségek felzárkóztatása, 
munkanélküliség csökkentése nem jövedelemszerző gazdasági tevékenység 
folytatásával. 
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A Társaság felelősséget érez a lakosság társadalmi felemelkedésének  

elősegítése, az életminőség javítása iránt. A megyei társadalom helyzetének 

javítása érdekében célul tűzte ki, a területfejlesztési folyamatok 

koordinálását, társadalmi, gazdasági folyamatainak szervezését, a területi 

felzárkóztatását  , a Somogy megyében élő lakosság, önkormányzatok és 

vállalkozások közcélú szolgáltatásokkal való támogatását, az Európai Unió 

fejlett tagállamaihoz történő felzárkózásuk segítését.  

 

A nyújtani kívánt szolgáltatások a szemléletformálás, a társadalmi 

felzárkóztatás, az oktatás, nevelés, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, 

sport, gyermek- és ifjúságvédelem területére terjednek ki. A Társaság saját 

erőforrásaival, felhalmozott tudásával és kapcsolatrendszerével törekszik 

kifejteni jótékony hatását a fent nevezett területekre. Az új tevékenységi 

területek nagymértékben épülnek a Társaság korábbi tapasztalataira. 

 

A Társaság célja komplex fejlesztési programok kidolgozása és 

megvalósítása, valamint területfejlesztési koordinátorként társadalmi, 

gazdasági folyamatok összehangolása, szervezése-felzárkózási folyamat 

hatékony támogatása érdekében. Aktívan részt kíván venni az 

egészségfejlesztés, a közösségfejlesztés, az esélyegyenlőség, a munkaerő-piaci 

integráció, a gazdasági versenyképességet erősítő kezdeményezések 

elterjesztése területén és a térségi szervezetek támogatásában.  

 

A Társaság célja továbbá olyan tudatos, alap- és kulcskompetenciákkal 

rendelkező, egész életen át tartó tanulást elsajátító személyek és szervezetek 

kiművelése, akik megszerzett elméleti és gyakorlati képességük mindennapi 

életükbe történő átültetésével a nemzetgazdaság katalizátor szerepét 

tölthetik be. 

 

A Társaság vállalkozik egyedi, kisebb feladatok megvalósítására, komplex, 

fejlesztési, felzárkóztatási, szemléletformálási, kommunikációs, kutatási és 

képzési projektek  generálására, koordinálásra, valamint országos, vagy 

határon átívelő átfogó programokba történő bekapcsolódásra.  

 

 

Feladatai: 
             – televíziós műsor készítés 

- audió szolgáltatás, 
- hír-, és információ szolgáltatás, 
- távoktatás 

- kommunikációs szolgáltatás 
- felzárkóztató komplex programok kidolgozása és végrehajtása 
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- területfejlesztési koordinációs feladatok 

- egészség- és közösségfejlesztési, esélyegyenlőségi programok 
kidolgozása és végrehajtása 

- nemzetközi kapcsolatok koordinálása, beleértve a pályázati 
eszközök igénybevételét is 

2 A Kft. jogállása: 

 
A társaság közhasznú szervezetként működő , nonprofit korlátolt felelősségű 

társaság.   
Ha az egyszemélyes társaság az üzletrész felosztása vagy a törzstőke 
felemelése folytán új tagokkal egészül ki és így többszemélyes társasággá 

válik, a tagok kötelesek az alapító okiratot társasági szerződésre 
módosítani. 

 

Ahol az alapító okirat közhasznú szervezetet jelöl, azon a társaságot (, mint 
jogi személyt ) ahol alapítót, ott több tag esetén taggyűlést,  illetve tag helyett 

tagokat kell érteni. 

 
A Kft.elnevezése:  Somogy Társadalmi Felemelkedéséért Fejlesztési, 

Kommunikációs, Oktatási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság  
 
Rövidített neve:  Somogy Társadalmi Felemelkedéséért Nonprofit Kft. 

 
3 A Kft. székhely  

 
7400 Kaposvár, Fő u. 10. 
 

4 A Kft. alapítója és egyedüli tagja: 
 

Somogy Megyei Önkormányzat, 7400 Kaposvár, Fő u. 10. 
 
5 A Kft. tevékenysége 

 
A társaság minden olyan tevékenységet folytathat, amelyet jogszabály nem 

tilt vagy nem korlátoz. 
 
A Társaság az alábbiakban felsorolt közfeladatokhoz kapcsolódóan végzi 

felzárkóztató tevékenységét: 

 

- Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése 

- Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés 

- Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi 

rehabilitációs  

  tevékenység 

- Tudományos tevékenység, kutatás 

- Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúság érdekképviselet 
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- Sport, a munkaviszonyban és a polgári jogviszony keretében megbízás 

alapján   

  folytatott sporttevékenység kivételével 

- A munkaerő-piacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, 

foglalkoztatásának  

  elősegítése – ideértve a munkaerő-kölcsönzést is – és a kapcsolódó  

  szolgáltatások 

- Az Európai Integráció elősegítése 

- Területfejlesztés, koordináció, társadalmi-gazdasági folyamatok 

szervezése,   

  döntés-előkészítés 

- Médiatevékenység, reklámtevékenység 

 

 
Közhasznú tevékenység: 

minden olyan tevékenység, amely a létesítő okiratban megjelölt közfeladat 
teljesítését közvetlenül vagy közvetve szolgálja, ezzel hozzájárulva a 
társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez; 

 
Közfeladat: jogszabályban meghatározott állami vagy önkormányzati 
feladat, amit a feladat címzettje közérdekből, haszonszerzési cél nélkül, 

jogszabályban meghatározott követelményeknek és feltételeknek megfelelve 
végez, ideértve a lakosság közszolgáltatásokkal való ellátását, valamint e 

feladatok ellátásához szükséges infrastruktúra biztosítását is; 

A Kft. tevékenységi körének tagozódása a Ptk., a 1997. évi CLVI. tv. 4. § (1) 
bekezdésének b) pontja figyelembevételével, a 1997. évi CLVI. tv. 26. § b) és c) 
pontjában foglaltak alapján kerül meghatározásra( tekintettel arra is, hogy a 
2011. évi CLXXV. törvényben  - Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, 

valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló tv. –   a 
közhasznú tevékenységek nincsenek felsorolva): 

a) az 1997. évi CLVI. tv. 26. § c) pontjában megjelölt közhasznú 

tevékenységek, 
b) a cél szerinti közhasznú tevékenységek (1997. évi CLVI. tv. 26. § b) pont), 

c) a közhasznú tevékenységhez kapcsolódó üzletszerű gazdasági 

tevékenységek. 

 
5.1.1 A Kft. közhasznú tevékenységei a 1997. évi CLVI. tv. 26. § c) pont alapján: 
 

- nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, 
- kulturális tevékenység, 
- kulturális örökség megóvása, 

- környezetvédelem, 
- emberi és állampolgári jogok védelme, 
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- munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának -
elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások, 

- euroatlanti integráció elősegítése 

 
5.1.2.„A Kft. cél szerinti közhasznú tevékenységei: 

 
 
Főtevékenység: 

9499 Mns egyéb közösségi, társadalmi tevékenység 

 
Tevékenységi körök: 

5811 Könyvkiadás  
5814 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása  

5819 Egyéb kiadói tevékenység  
5911 Film-, video-, televízióműsor-gyártás 
5912 Film-, videogyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai 

5913 Film-, video- és televízióprogram terjesztése 
5914 Filmvetítés 
5920 Hangfelvétel készítése, kiadása 

6010  Rádióműsor-szolgáltatás  
6020 Televízióműsor összeállítása, szolgáltatása 

6209 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás 
6391 Hírügynökségi tevékenység 
6399 Mns egyéb információs szolgáltatás 

7010 Üzletvezetés 
7021 PR, kommunikáció 

7022 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 
7219 Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés 
7220 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés 

7320 Piac-, közvélemény-kutatás 
7430 Fordítás, tolmácsolás 
8211 Összetett adminisztratív szolgáltatás 

8299 Mns egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás 

8412 Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatás (kivéve: 

társadalombiztosítás) igazgatása 
8560 Oktatást kiegészítő tevékenység 
8899 Mns egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül 

9003 Alkotóművészet 
9319 Egyéb sporttevékenység 

9329 Mns egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység 

9412 Szakmai érdekképviselet 
9604 Fizikai közérzetet javító szolgáltatás 

 
5.1.3.„A Kft. üzletszerű gazdasági tevékenységei: 

6201 Számítógépes programozás 

7311 Reklámügynöki tevékenység 
7312 Médiareklám  

8230 Konferencia kereskedelmi bemutató szervezése 
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8559 M.n.s. Egyéb oktatás 
9002 Előadó művészetet kiegészítő tevékenység 

6311  Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás 

6312  Világháló-portál szolgáltatás 

6820  Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

7420  Fényképészet  
7490  Mns egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 

7721  Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése 

7739  Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése 
9321  Vidámparki, szórakoztatóparki tevékenység 
 

 
5.2 A Kft. által végzett üzletszerű gazdasági tevékenysége kiegészítő jellegű, 

vállalkozási tevékenységét közhasznú tevékenység elősegítése érdekében, a 
társaság közhasznú céljait nem veszélyeztetve végzi. 

5.3. A Kft. a hatályos jogszabályok értelmében engedélyhez kötött tevékenységet 

csak a szükséges engedélyek beszerzése után, azok birtokában folytathat. 
 
6 A közhasznú jogállás megszerzéséhez szükséges működési feltételek 

 
a) gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy a létesítő 

okiratban meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem 
veszélyeztetve végez; 

b) A Kft. a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a jelen 
társasági szerződésben meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja. 

c) A Kft. közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól 

független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, nem állít képviselőjelöltet 
országgyűlési és fővárosi, illetve megyei képviselő-választáson, nem lehet alapító 

tagja párt. 

d.) A Kft. befektetési tevékenységet nem végez. 

e.) A Kft. közhasznú szolgáltatásait bárki ingyenesen igénybe veheti. 

 

 
Közhasznú szervezetté minősíthető a Magyarországon nyilvántartásba vett 
közhasznú tevékenységet végző szervezet, amely a társadalom és az egyén 

közös szükségleteinek kielégítéséhez megfelelő erőforrásokkal rendelkezik, 
továbbá amelynek megfelelő társadalmi támogatottsága kimutatható, és 
amely olyan  

szervezet, amelyre vonatkozóan a közhasznú jogállás megszerzését törvény 
lehetővé teszi. 

 
7 A Kft. vagyona 

 
A törzsbetét a tag vagyoni hozzájárulása. A tagok törzsbetétei különböző 
mértékűek lehetnek; az egyes 
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törzsbetétek mértéke nem lehet kevesebb százezer forintnál. 

   Minden tagnak egy törzsbetéte lehet. 
   A törzsbetétek összege a törzstőke, amely nem lehet kevesebb hárommillió     

   forintnál. 

 
7.1 Kft. törzstőkéje:  

 
3.000.000 Ft, azaz hárommillió Forint, melyből 1.000.000.-Ft.- a pénzbeli 

hozzájárulás, 2.000.000.-Ft.- pedig a nem pénzbeli hozzájárulás. 
A nem pénzbeli hozzájárulást alkotó vagyontárgyak jegyzékét a jelen alapító okirat 
elválaszthatatlan részét képező apportlista tartalmazza. 

 
7.2 A törzstőke az alábbi törzsbetétekből tevődik össze: 
 

 Somogy Megyei Önkormányzat törzsbetéte: 3.000.000 Ft, azaz hárommillió 
Forint, melyből 1.000.000.-Ft.- a pénzbeli hozzájárulás, 2.000.000.-Ft.- pedig 

a nem pénzbeli hozzájárulás. 
 
7.3 Az alapító a pénzbetét teljes összegét befizette a társaság bankszámlájára. 

 
7.4.1. Az esetleges veszteségek fedezésére az alapító pótbefizetést írhat elő,  

melynek összege nem haladhatja meg a 10.000.000.-Ft.-ot. Pótbefizetés  
elrendelésére két üzleti évente legfeljebb egyszer kerülhet sor. A pótbefizetést az  
alapító erre vonatkozó döntését követő 30 napon belül kell a társaság  

bankszámlájára átutalni. 
 
7.4.2. A pótbefizetés késedelmes teljesítése vagy teljesítésének elmulasztása 
esetén a PTK. rendelkezései szerint kell eljárni azzal az eltéréssel, hogy az  

üzletrész vételárából le kell vonni a nem teljesített pótbefizetés összegét, amely a  

társaságot illeti meg. A veszteség pótlásához nem szükséges pótbefizetést vissza  
kell fizetni a veszteség pótlását követő 8 napon belül. 
        

 
 7.5. A tag/ok jogait és a társaság vagyonából őt/ket megillető hányadot az 

üzletrész testesíti meg.Az üzletrész a törzsbetéthez kapcsolódó tagsági jogok 
és kötelezettségek összessége. Az üzletrész –több tag esetén- a társaság tagjai 
között szabadon átruházható. 

Az üzletrész csak átruházás, a megszűnt tag jogutódlása vagy öröklés esetén     
osztható fel.Ha a társaság az üzletrész felosztása vagy a törzstőke emelése folytán új 
taggal egészül ki, a tagok kötelesek az alapító okiratot társasági szerződésre 
módosítani. Egyszemélyes társaság a saját üzletrészét nem szerezheti meg. 

 

7.6.A tag az üzletrészét kívülálló személyre csak a társaság beleegyezésével 
ruházhatja át. A beleegyezés megtagadásához egyhangú szavazat szükséges. A 
beleegyezés akkor tagadható meg, ha a társaság bármelyik tagja úgy nyilatkozik, 

hogy az elidegenítéshez való hozzájárulással nem ért egyet, a vételi ajánlatot tevő 
személyét nem tartja kívánatosnak a társaságban. 
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7.7.Üzletrész kívülálló személyre kizárólag adásvétel jogcímén ruházható át. 
 
Az üzletrészt kívülálló személyre akkor lehet átruházni, ha a tag a 

törzsbetétét teljes mértékben szolgáltatta, kivéve, ha az átruházásra azért 
kerül sor, mert a vagyoni hozzájárulás, illetve a pótbefizetés teljesítésének 
elmulasztása vagy kizárás miatt a tag tagsági viszonya megszűnt. 

A tagot, a társaságot az alapító – több tag esetében  a  taggyűlés - által   
kijelölt személyt  ebben a sorrendben a pénzszolgáltatás ellenében  átruházni 

kívánt üzletrészre elővásárlási jog illeti meg, - több tag esetén - a tagokat 
üzletrészeik egymáshoz viszonyított mértéke szerint,arányosan . 
Az üzletrész másokat megelőző  megszerzésére irányuló jognak a társaság 

általi gyakorlásáról, és e jog gyakorlására harmadik személy kijelöléséről a 
társaság egyszemélyes tulajdonosa, több tag esetében a taggyűlése dönt. 
Ha a tag az átruházási szándék bejelentésétől számított 15 napon belül nem 

nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy az elővásárlási jogával nem kíván élni. A 
társaság, vagy az általa kijelölt személy esetén a határidő a bejelentéstől 

számított 30 nap ,nyilatkozat hiányában  úgy kell tekintetni,hogy e jogával 
nem kíván élni . Ez utóbbi határidő vonatkozik kívülálló személy részére 
történő átruházás beleegyezés esetére is.  

 
Az elővásárlási jog átruházása semmis. Az elővásárlási jogról érvényesen 

lemondani nem lehet. Az elővásárlási jog megsértésével kötött szerződés 
hatálytalanságának megállapítására pert csak a szerződéskötéstől számított 
egy éves jogvesztő határidőn belül lehet indítani.  

 
Az üzletrész átruházást írásba kell foglalni. Az üzletrész átruházása esetén 
az átruházónak a tagsági viszonyból eredő jogai és kötelezettségei az 

üzletrész megszerzőjére szállnak át.  
Az üzletrész átruházása az alapító okirat módosítását- több tag hiányában- 

nem igényli.  
 
A tulajdonos változást és annak időpontját a tagjegyzékbe való bejegyzés 

végett az üzletrész megszerzője 8 napon belül köteles bejelenteni a 
társaságnak. A bejelentést közokiratban vagy teljes bizonyító erejű 

magánokiratban kell megtenni, mellékelni kell hozzá az üzletrész átruházási 
szerződést és nyilatkozni kell benne a megszerzés tényén kívül arról is, hogy 
az üzletrész megszerzője a alapító okirat /Társasági Szerződés rendelkezéseit 

magára nézve kötelezőnek ismeri el.  
Ha a jogi személy tag jogutód nélkül úgy szűnik meg, hogy üzletrészének sem 
a törlését megelőző, sem az üzletrészre kiterjedően lefolytatott 

vagyonrendezési eljárás alapján nincs új jogosultja, a társaság az üzletrész 
bevonásáról vagy az üzletrész tagok közötti - törzsbetéteik arányában történő 

- felosztásáról köteles dönteni. 
A társaság saját üzletrészét átruházással a taggyűlés határozata alapján 
szerezheti meg. A társaság saját üzletrészeinek alapjául szolgáló 

törzsbetétek összege nem haladhatja meg a törzstőke 50 %-át. 
A társaság által megvásárolt saját üzletrész bármeddig a társaság 
tulajdonában maradhat.  
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Az üzletrész 

a) átruházás; 

b) a jogi személy tag szétválása folytán az üzletrésze tekintetében 
bekövetkezett jogutódlás; 

c) új jogosult hiányában a tag jogutód nélküli megszűnése 

esetén osztható fel. 

Az üzletrész felosztásához a taggyűlés hozzájárulása szüksége. 

A közhasznú szervezet a gazdálkodása során elért eredményét nem 
oszthatja fel, azt létesítő okiratában meghatározott közhasznú 
tevékenységére kell fordítania. 

 

8 Egyéb működési feltételek: 

 

8.1 A Kft. határozatlan időre alakul. 
8.2 A Kft. a közhasznú jogálláshoz kapcsolódó kedvezményekre az 1997. évi CLVI. 

tv. 27. §. (2) bekezdésében foglaltak szerint jogosult figyelemmel a 2011. évi 
CLXXV. törvényben foglalt rendelkezésekre is. 

 
A döntéshozó szerv, valamint az ügyvezető szerv határozathozatalában nem 
vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat 
alapján 

 
a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 

b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben 
egyébként érdekelt. 
 

8.3.  A vezető tisztségviselő nem szerezhet társasági részesedést, és nem 
lehet vezető tisztségviselő olyan gazdasági társaságban, amely 

főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint az a 
társaság, amelyben vezető tisztségviselő. Ha a vezető tisztségviselő új 
vezető tisztségviselői megbízást fogad el, a tisztség elfogadásától 

számított tizenöt napon belül köteles e tényről értesíteni azokat a 
társaságokat, ahol már vezető tisztségviselő vagy felügyelőbizottsági tag. 

 

A vezető tisztségviselő és hozzátartozója - a mindennapi élet szokásos 
ügyletei kivételével - nem köthet saját nevében vagy saját javára a 

gazdasági társaság főtevékenysége körébe tartozó szerződéseket. 
 

 
9 A Kft. vezető szerve 
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9.1 A Kft.-nél – több tag hiányában - taggyűlés nem működik, a társaság legfőbb 

szerve hatáskörébe tartozó kérdésekben az egyedüli tag írásban határoz, 
melyről írásban értesíti az ügyvezetőt. Ha a társaságnak esetleg több tagja 

lesz, akkor az alapító okiratot  társasági szerződéssé kell alakítani, 

módosítani ,az alapító helyett pedig taggyűlést kell érteni . 
 

 Egyszemélyes gazdasági társaságnál az egyedüli tag az ügyvezetésnek 
utasítást adhat, amelyet a vezető tisztségviselő köteles végrehajtani. 

 

9.2. Véleményezési jog: 
 

9.2.1.Az alapító a döntéshozatalt megelőzően köteles a felügyelő bizottság ülését 
összehívni vagy írásos véleményét beszerezni. Az írásos vélemények, illetve a 
felügyelő bizottsági ülésről készült jegyzőkönyvek nyilvánosak. A véleményezési 

eljárás szabályai az alábbiak: 
 

9.2.2. A véleményezési jog gyakorlása ülésen: 
 

- a véleményezési jog gyakorlásának helye a Kft. székhelye, 

- az ülést évente legalább egyszer össze kell hívni, a számviteli törvény szerinti 
beszámoló elfogadására, 

- az alapítói döntés tervezetét az alapító jogkörében eljárva a Somogy megyei 

önkormányzat elnöke küldi meg az ügyvezetőnek és a felügyelő bizottság 
elnökének, aki haladéktalanul köteles összehívni a felügyelő bizottság ülését,  

- a meghívók elküldése és az ülés napja között legalább 8 napnak kell eltelnie, 
- a felügyelő bizottság ülésének megtartására, a határozathozatalra a felügyelő 

bizottság ügyrendjében foglaltak az irányadók, 

- az alapítói döntés akkor érvényes, ha annak tervezetét az ügyvezető és a 
felügyelő bizottság véleményezte, 

- nem kell figyelembe venni, illetve nem kell a véleményezési jog jogosultjának 

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 a tervezet szerint szerződést kell 
kötni. 

- a felügyelő bizottság véleménye, illetve az üléséről készült jegyzőkönyvek 
nyilvánosak 

 
9.2.3. A véleményezési jog gyakorlása ülésen kívül: 
 

- Amennyiben a tag által hozott döntések tervezetének véleményezését a 
felügyelő bizottság elnöke, tagjai és az ügyvezető nem ülésen gyakorolják, 
akkor az alapító köteles döntésének tervezetét haladéktalanul az 

ügyvezetővel ismertetni. Az ügyvezető köteles az alapítói döntést 
haladéktalanul a felügyelő bizottság elnökének és tagjainak megküldeni. 

Jogosult az alapító a döntéstervezetek közvetlen megküldésére a 
véleményezési jog jogosultjainak: az ügyvezetőnek, illetve a felügyelő 
bizottság elnökének és tagjainak. Az ügyvezető és a felügyelő bizottság tagjai 
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8 napon belül kötelesek véleményüket írásban a döntést hozó tagnak 

közvetlenül megküldeni. A felügyelő bizottság a társaság székhelyére címezve 
az ügyvezetőn keresztül is jogosult véleményének továbbítására a 8 napos 

határidő betartásával. Az ügyvezető az utóbbi esetben haladéktalanul köteles 
az alapítónak a felügyelő bizottság véleményét továbbítani. 

- Az alapítói döntés csak abban az esetben érvényes, ha azt a véleményezési 

jog jogosultjai, vagyis az ügyvezető és a felügyelő bizottság elnöke és tagjai 
véleményezték.  

- Nem kell figyelembe venni, illetve nem kell a véleményezési jog jogosultjának 
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 a tervezet 
szerint szerződést kell kötni. 

- Az ügyvezető köteles olyan nyilvántartást vezetni, amely tartalmazza az 
alapítói döntések tervezetét, az arra leadott írásos véleményeket, és a 

vélemények meghozatalát követő alapítói döntést. 
- Az írásos véleményeket vagy postai úton vagy személyesen lehet a társaság 

székhelyére továbbítani. Akár postai úton, akár személyesen történik az 

írásos vélemények átadása, azt úgy kell rendelkezésre bocsátani, hogy a 
határidők betartása és a vélemények átadása bizonyítható legyen. 

- Az alapítói határozat csak abban az esetben érvényes, ha az alapítói döntés 
tervezetét az ügyvezető, a felügyelő bizottság elnöke és tagjai, vagyis a 
véleményezési jog jogosultjai véleményezték. 

- Az írásos vélemények nyilvánosak, 
 

9.2.4.A felügyelő bizottság alapítói döntést véleményező ülésének jegyzőkönyvét, 

illetve az írásos véleményét bárki megtekintheti a társaság székhelyén.  
   

      9.3. A döntéshozó szervet vagy az ügyvezető szervet a felügyelő szerv 
indítványára - annak megtételétől számított harminc napon belül - 
intézkedés céljából össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte 

esetén a döntéshozó szerv és az ügyvezető szerv összehívására a felügyelő 
szerv is jogosult. 

 
10 A Kft. működésének nyilvánossága: 

 

10.1 Az alapítónak a taggyűlési hatáskörbe tartozó döntéseit a meghozataluktól 
számított 15 napon belül postai úton kell közölni az érintettekkel. Ezzel 
egyidejűleg a társaság székhelyén található nyilvános hirdetőtáblára is ki kell 

függeszteni legalább 30 napra a meghozott döntések szövegét. Ennél rövidebb 
határidőt akkor köteles a társaság teljesíteni, ha azt a hozott határozat jellege 

megköveteli. Az alapító köteles hirdetményeinek kifüggesztésére szolgáló 
hirdetőtáblát biztosítani a társaság székhelyén. 

 
A vezető tisztségviselő a tagság nélküli jogi személy esetén a jogi személy 
alapítói részére köteles a jogi személyre vonatkozóan felvilágosítást adni, 
és számukra a jogi személyre vonatkozó iratokba és nyilvántartásokba 
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betekintést biztosítani. A felvilágosítást és az iratbetekintést a vezető 

tisztségviselő a jogosult által tett írásbeli titoktartási nyilatkozat 
tételéhez kötheti. 

A vezető tisztségviselő megtagadhatja a felvilágosítást és az iratokba való 
betekintést, ha ez a jogi személy üzleti titkát sértené, ha a felvilágosítást 
kérő a jogát visszaélésszerűen gyakorolja, vagy felhívás ellenére nem tesz 

titoktartási nyilatkozatot. Ha a felvilágosítást kérő a felvilágosítás 
megtagadását indokolatlannak tartja, a nyilvántartó bíróságtól kérheti a 

jogi személy kötelezését a felvilágosítás megadására. 

 
10.2 A társaság működése során keletkezett iratokba a társaság ügyvezetőjével 

történt előzetes egyeztetés alapján munkaidőben –fentiek figyelembe vétele 
mellett - bárki betekinthet, saját költségére másolatot készíthet. A keletkezett 

iratokba történt betekintés iránti kérelem történhet rövid úton, telefonon, 

írásban, telexen, telefaxon, e-mail-en. Az ügyvezető a betekintést kérő kérelmét 
a kérelem tudomására jutásától számított 3 munkanapon belül köteles 

teljesíteni. Az ügyvezetők akadályoztatásuk esetén kötelesek helyettesről 
gondoskodni. 

 

10.3 A Kft. éves beszámolója, a közhasznúsági jelentés és a társadalmi közös 
szükséglet kielégítéséért felelős szervvel kötött megállapodás megtekinthető a 

11.1. pontban meghatározott feltételekkel. A Kft. éves beszámolója 
megtekinthető a Kft. székhelye szerint illetékes cégbíróságon, a Somogy Megyei 
Bíróságon, mint Cégbíróságon is. 

 
11 A Kft. ügyvezetése ,képviseletének és cégjegyzésének módja 

 
11.1. A társaság irányításával kapcsolatos olyan döntések meghozatalára, 
amelyek nem tartoznak a az alapítók hatáskörébe, egy vagy több vezető 

tisztségviselő vagy a vezető tisztségviselőkből álló testület jogosult. 
A vezető tisztségviselő ügyvezetési tevékenységét a jogi személy érdekének 
megfelelően köteles ellátni. 

 
 
A társaság ügyvezetője ( vezető tisztségviselője) : 

 
Kresz László(sz:Siklós ,1957.06.09.  ) 

Anyja neve: Multner Emma 
Lakcíme: 1026 Budapest, Balogh Ádám u. 14. 

        Adóazonosító jele: 8330314251 

 
Az ügyvezető megbízatása egy évre szól, mely meghosszabbítható. Azt ügyvezető 

munkaviszonyban látja el feladatát. Munkabérét az alapító határozza meg. 
 
11.2. Az ügyvezető a közhasznú társaság ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltő 

személytől elvárható fokozott gondossággal, a társaság érdekeinek 
elsődlegessége alapján kötelesek ellátni. A jogszabályok, a társasági szerződés, 
illetve ügyvezetési kötelezettségének vétkes megszegésével a Kft.-nek okozott 
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károkért a polgári jog szabályai szerint felel a társasággal szemben. 

 
11.3 Az ügyvezetői feladat csak személyesen látható el, képviseletnek nincs helye.  

 
11.4.A Kft. munkavállalói felett az ügyvezető gyakorolja a munkáltatói jogokat. 
 

11.5.A Kft. képviseletére és cégjegyzésére az ügyvezető jogosult. A cégjegyzés módja  
önálló. A cégjegyzés akként történik, hogy az ügyvezető az iratokat a társaság előírt, 

előnyomott, vagy nyomtatott cégneve alatt – a hiteles cégaláírási nyilatkozatának 
megfelelően - önállóan a saját névaláírásával látja el.  
 
Az ügyvezetés az ügyek meghatározott csoportjára nézve a jogi személy 
munkavállalóit írásbeli nyilatkozattal a jogi személy képviseletének jogával 
ruházhatja fel; a képviseleti jogot a munkavállaló az ügyvezetés írásbeli 

nyilatkozatában meghatározott, képviseleti joggal rendelkező más személlyel 
együttesen gyakorolhatja. 

 
11.6. A civil szervezet ügyvezető szervének feladata a működőképesség 
fenntartása, és a fenyegető fizetésképtelenség esetén a hitelezők érdekeinek 

szem előtt tartásával a szükséges intézkedések meghozatala, illetve 
kezdeményezése.  
 

11.7.Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek 
cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem 

korlátozták. 
 
Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt 

jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez 
fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült. 
Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen 

eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az 
eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi 

személy vezető tisztségviselője nem lehet. 
Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető 
tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől. 

 

11.8.A vezető tisztségviselő az ügyvezetési tevékenysége során a jogi 
személynek okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való 

felelősség szabályai szerint felel a jogi személlyel szemben.  

 

 Ha a társaság legfőbb szerve a vezető tisztségviselő kérésére a beszámoló 
elfogadásával egyidejűleg az előző üzleti évben kifejtett ügyvezetési 

tevékenység megfelelőségét megállapító felmentvényt ad, a társaság a 
vezető tisztségviselő ellen akkor léphet fel az ügyvezetési kötelezettségek 
megsértésére alapozott kártérítési igénnyel, ha a felmentvény 
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megadásának alapjául szolgáló tények vagy adatok valótlanok vagy 

hiányosak voltak. 
 

 Ha a vezető tisztségviselői jogviszony két egymást követő, beszámolóval 
foglalkozó ülés között megszűnik, a vezető tisztségviselő kérheti, hogy a 
legfőbb szerv következő ülésén döntsön a felmentvény kiadásáról. 

 A gazdasági társaság jogutód nélküli megszűnése után a társaság vezető 
tisztségviselőivel szembeni kártérítési igényt - a társaság nyilvántartásból 

való törlésétől számított egyéves jogvesztő határidőn belül - a törlés 
időpontjában tagsági jogviszonyban állók érvényesíthetik. A tag a 
kártérítési igényt a társaság megszűnésekor felosztott vagyonból őt 

megillető rész arányában érvényesítheti. 

 11.9.A vezető tisztségviselő harmadik személyekkel szembeni felelőssége: 
Ha a gazdasági társaság jogutód nélkül megszűnik, a hitelezők 

kielégítetlen követelésük erejéig kártérítési igényt érvényesíthetnek a 
társaság vezető tisztségviselőivel szemben a szerződésen kívül okozott 
károkért való felelősség szabályai szerint, ha a vezető tisztségviselő a 

társaság fizetésképtelenségével fenyegető helyzet beállta után a hitelezői 
érdekeket nem vette figyelembe. Ez a rendelkezés végelszámolással 

történő megszűnés esetén nem alkalmazható. 
 

 

A vezető tisztségviselői megbízatás megszűnése: 

 
Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízatás 

a) határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának 
lejártával; 

b) megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel 

bekövetkezésével; 
c) visszahívással; 
d) lemondással; 

e) a vezető tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével; 
f) a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége 

ellátásához szükséges körben történő korlátozásával; 
g) a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi 

ok bekövetkeztével. 

 
 A jogi személy tagjai, tagság nélküli jogi személy esetén a jogi személy 

alapítói a vezető tisztségviselőt bármikor, indokolás nélkül 
visszahívhatják. 
A vezető tisztségviselő megbízatásáról a jogi személyhez címzett, a jogi 

személy másik vezető tisztségviselőjéhez vagy döntéshozó szervéhez 
intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat. 
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Ha a jogi személy működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új 

vezető tisztségviselő kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában 
legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá. 

 
 
 
12 Az ügyvezetőre vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok 

 

12.1 Nem lehet a társaság ügyvezetője az, akit bűncselekmény elkövetése miatt 
jogerősen szabadságvesztés-büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez 
fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesült.  

 
12.2 Akit jogerős bírói ítélettel a vezető tisztség gyakorlásától eltiltottak, e tilalom 

hatálya alatt nem lehet ügyvezető.  

 
12.3 A közhasznú, illetve gazdasági társaságnak megszüntetési eljárás során való 

törlését követő két évig nem lehet ügyvezető az a személy, aki a törlést megelőző 
naptári évben a törléssel megszűnt gazdasági, illetve közhasznú társaságnak 
ügyvezetője, vezető tisztségviselője volt.  

 
12.4 A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet ügyvezető az a 

személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntét 
megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az adózás 
rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. (1997. évi 

CLVI. tv. 9. § (1) bekezdés)  
 
12.5 Az ügyvezető nem szerezhet részesedést a jelen társaságéval azonos 

tevékenységet folytató más gazdálkodó szervezetben, továbbá nem lehet vezető 
tisztségviselő e Kft.-vel azonos tevékenységet folytató más gazdasági 

társaságban, illetve szövetkezetben, kivéve, ha ezt az érintett gazdasági társaság 
társasági szerződése lehetővé teszi vagy legfőbb szerve ehhez hozzájárul.  

 

12.6 Az ügyvezető és közeli hozzátartozója (Ptk. 685. § b) pont), valamint élettársa 
nem köthet a saját nevében vagy javára a jelen társasággal azonos 

tevékenységet folytató gazdasági társaság tevékenységi körébe tartozó 
ügyleteket.  

 

12.7 Az ügyvezető és közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont], valamint élettársa 
ugyanannál a társaságnál a felügyelő bizottság tagjává nem választható meg.  

 

12.8 A Kft. az ügyvezetőt, mint felelős személyt valamint hozzátartozóját – a bárki 
által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások kivételével – cél szerinti 

juttatásban nem részesítheti [1997. évi CLVI. tv. 14. § (4) bekezdés]  
 

 A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más 

közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban 
olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt - annak megszűnését 
megelőző két évben legalább egy évig -, 
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a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és 

vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki, 
b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű 

adóhiányt tárt fel, 
c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás 

intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott 

ki, 
d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás 

rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte. 
 

 
13 A Kft. működésének ellenőrzése, a felügyelő bizottság 

 
14.1. A felügyelő szerv ellenőrzi a közhasznú szervezet működését és  

gazdálkodását. Ennek során a vezető tisztségviselőktől jelentést, a 
szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, 

továbbá a közhasznú szervezet könyveibe és irataiba betekinthet, azokat 
megvizsgálhatja. 
A felügyelő szerv tagja a közhasznú szervezet vezető szervének ülésén 

tanácskozási joggal részt vehet, illetve részt vesz, ha jogszabály vagy a 
létesítő okirat így rendelkezik. 

 
A Kft.-nél három tagból álló felügyelő bizottság működik. Megbízatása egy évre szól 
A felügyelő bizottság tagjai: 
 

1. Dr. Boda Róbert (sz: Kaposvár, 1970. 04. 26.) 
  Anyja neve: Puskás Ildikó 

  Lakcíme: 7400 Kaposvár, Csokonai u. 6. 
                                    Adóazonosító jele: 8377350327 

 
 2. Dr. Radics Gyula (sz: Kaposvár, 1965. 01. 21.) 

  Anyja neve: Fekete Magdolna 

  Lakcíme: 7400 Kaposvár, Hunyadi u. 1. 3. emelet 2. 
                                    Adóazonosító jele: 8358142234 

 
 3. Kiss Géza. (sz: Keszthely, 1969. 02. 25.) 

  Anyja neve: Kovács Ibolya 

  Lakcíme: 7400 Kaposvár, Vörösmarty u. 42. 
                                   Adóazonosító jele: 8373103139 

 

13.1 A felügyelő bizottsági taggá megbízott személy az új tisztsége elfogadásától 
számított tizenöt napon belül azokat a gazdasági társaságokat, amelyeknél már 

felügyelő bizottsági tag, írásban tájékoztatni köteles.  
 
14 A felügyelő bizottság létrehozására, működésére és hatáskörére vonatkozó 

szabályok 

 
 A felügyelőbizottsági tagsági jogviszony az elfogadással jön létre. 
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A felügyelőbizottsági tagság megszűnésére a vezető tisztségviselői 
megbízatás megszűnésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, azzal, 

hogy a felügyelőbizottsági tag lemondó nyilatkozatát a jogi személy vezető 
tisztségviselőjéhez intézi. 

  

A felügyelő bizottság testületként jár el. Tagjai sorából elnököt (szükség esetén 
elnökhelyettest) választ. A felügyelő bizottság határozatképes, ha valamennyi  

tag  jelen van; határozatát egyszerű szótöbbséggel hozza. 
 
14.1  A felügyelő bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs 

helye. A felügyelő bizottság tagját e minőségében a társaság alapítója, illetve 
munkáltatója nem utasíthatja. 

 

14.2 A felügyelő bizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását 
– az ok és a cél megjelölésével – a felügyelő bizottság bármely tagja írásban 

kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül 
köteles intézkedni a felügyelő bizottság ülésének harminc napon belüli 
időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a 

tag maga jogosult az ülés összehívására.  
 

14.3 A felügyelő bizottság egyebekben az ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet a 
legfőbb szerv hatáskörét gyakorló alapító hagy jóvá.  

 

14.4 Ha a felügyelő bizottság tagjainak száma az alapító okiratban meghatározott 
létszám alá csökken vagy nincs aki az ülését összehívja, a társaság ügyvezetése 
a felügyelő bizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében 

köteles értesíteni az alapítót. 
 

14.5 A felügyelő bizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját 
megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között. 
Az ellenőrzés megosztása nem érinti a felügyelő bizottsági tag felelősségét, sem 

azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, a felügyelő bizottság ellenőrzési 
feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze. 

 
14.6 A felügyelő bizottsági tagok megbízatásának időtartama eltérhet attól az 

időtartamtól, amelyre vonatkozóan a Kft. alapítója az ügyvezetőt kijelölte. 

 
14.7 A felügyelő bizottsági tagok korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a 

társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért. 

 
14.8 A felügyelő bizottság ellenőrzi a Kft. működését és gazdálkodását. Ennek során 

az ügyvezetőtől jelentést, a Kft. munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy 
felvilágosítást kérhet, továbbá a társaság könyveibe és irataiba betekinthet, 
azokat megvizsgálhatja. 
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14.9 A felügyelő bizottság köteles az alapítót tájékoztatni, ha arról szerez tudomást, 

hogy 
 

- a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit 
egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek 
megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az 

intézkedésre jogosult alapító döntését teszi szükségessé; 
- az ügyvezető felelősségét megalapozó tény merült fel. 

-  
14.10 Ha az alapító a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges 

intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelő bizottság köteles haladéktalanul 

értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet . 
 

14.11 Ha a felügyelő bizottság a közhasznú tevékenység folytatásának 

feltételeiről kötött szerződés megszegését észleli, köteles haladéktalanul 
értesíteni az alapítót.  

 
14.12. A felügyelőbizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük 
elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével a jogi személynek okozott 

károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint 
felelnek a jogi személlyel szemben. 

 
15 A felügyelő bizottság összeférhetetlenségére vonatkozó szabályok 

 
15.1.A felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek 
cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem 
korlátozták.  

 
15.2.Nem lehet a felügyelőbizottság tagja, akivel szemben a vezető 

tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki vagy akinek a 
hozzátartozója a jogi személy vezető tisztségviselője. 
 

Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a 
személy, aki: 

a) a döntéshozó szerv, illetve az ügyvezető szerv elnöke vagy tagja (ide 

nem értve az egyesület döntéshozó szervének azon tagjait, akik tisztséget 
nem töltenek be), 

b) a közhasznú szervezettel e megbízatásán kívüli más tevékenység 
kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb 
jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik, 

c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a 
bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, 

és az egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján a létesítő 
okiratban foglaltaknak megfelelően nyújtott cél szerinti juttatást -, illetve 

d) az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója. 

 
 

A Kft. megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető 
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tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak 

megszűntét megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget, amely az adózás 
rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki  

 
 
16 A könyvvizsgáló 

 
16.1.A Kft. könyvvizsgálója: 

 
Kontroll Audit Könyvvizsgáló, Adószakértő, Számviteli és Pénzügyi Tanácsadó 
Korlátolt Felelősségű Társaság (Cégjegyzékszám: Cg. 14-09-301548, székhely: 

7400 Kaposvár, Szántó u. 5., engedély száma: 000644) 
 
A könyvvizsgálatért személy szerint dr. Cseke László okleveles könyvvizsgáló, 

7400 Kaposvár, Kaziczy F. u. 36. alatti lakos felelős. (engedély száma: 001430, 
anyja neve: Németh Borbála) 

 
Megbízatása egy évre szól. A könyvvizsgáló újraválasztható. 

 

16.2 A könyvvizsgáló feladata, hogy gondoskodjon a számviteli törvényben 
meghatározott könyvvizsgálat elvégzéséről, és ennek során mindenekelőtt 

annak megállapításáról, hogy a Kft. számviteli törvény szerinti beszámolója 
megfelel-e a jogszabályoknak, továbbá megbízható és valós képet ad-e a Kft. 
vagyoni és pénzügyi helyzetéről, működésének eredményéről.  

 
16.3 A könyvvizsgáló betekinthet a társaság könyveibe, a vezető tisztségviselőktől, 

illetve a társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a társaság 

bankszámláját, ügyfélszámláit, könyvvezetését, szerződéseit megvizsgálhatja.  
 

16.4 A könyvvizsgáló a társaság ügyeiről szerzett értesüléseit üzleti titokként köteles 
kezelni és megőrizni. 

 

16.5 Ha ez szükséges, a könyvvizsgálót tanácskozási joggal a felügyelő bizottság 
ülésére meg lehet hívni, illetve a könyvvizsgáló maga is kezdeményezheti ezen 

üléseken való részvételét.  
 
16.6 Ha a könyvvizsgáló megállapítja, illetve egyébként tudomást szerez arról, hogy a 

társaság vagyonának jelentős mértékű csökkenése várható, illetve olyan tényt 
észlel, amely a vezető tisztségviselők vagy a felügyelő bizottság tagjainak e 
törvényben meghatározott felelősségét vonja maga után, köteles a társaság 

alapítóját értesíteni. 
 

 
16.7 Ha az alapító a jogszabályok által megkívánt döntéseket nem hozza meg, a 

könyvvizsgáló köteles erről a törvényességi felügyeletet ellátó cégbíróságot 

értesíteni. 
 
16.8 A könyvvizsgáló felelősségére a könyvvizsgálóra vonatkozó jogszabályokban, 
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illetve a Polgári Törvénykönyvben meghatározott felelősségi szabályok az 

irányadók. 
 
17 A könyvvizsgálóra vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok 

 
17.1 Nem lehet könyvvizsgáló a társaság alapítója. Nem választható könyvvizsgálóvá 

a társaság vezető ügyvezetője és felügyelő bizottsági tagja, valamint ezek 
hozzátartozója továbbá a társaság munkavállalója e minőségének 
megszűnésétől számított három évig továbbá a 15.pontban írt személyek. 

 
17.2 Ha a könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet, a személyi összeférhetetlenségi 

előírásokat a könyvvizsgálói tevékenységet végző személyen kívül a gazdálkodó 
szervezet alapítójára (vezető szervének tagjaira), vezető tisztségviselőjére és 
vezető állású munkavállalójára is alkalmazni kell. 

 
1.4. A könyvvizsgálóra vonatkozó összeférhetetlenségi szabályokra egyebekben külön 

törvény rendelkezései az irányadók. 
 

18 A Kft. megszűnése 

 
18.1. A társaság jogutód nélkül történő megszűnése estén az alapító részére a 

tartozások kiegyenlítését követően csak a törzsbetétjeik alapításkori értéke 
adható ki . 
19.2. Az ezt meghaladó vagyont a társaságéval azonos vagy hasonló tevékenységi 

körrel működő elsődlegesen nonprofit gazdasági társaság, másodlagosan 
bármely más, közhasznúsági nyilvántartásban szereplő szervezet részére kell 
ingyenes juttatásként átadni. A juttatásról a Kft. megszűnéséről szóló 

határozatban kell rendelkezni.  
 

19. Az alapító tudomással bír arról, hogy: 

 

a.) A Kft.-nél taggyűlés nem működik, a társaság legfőbb szerve hatáskörébe 

tartozó kérdésekben az egyedüli tag írásban határoz, melyről írásban értesíti 
az ügyvezetőt.” 

b.) Egyszemélyes társaságnál felügyelő bizottság létrehozása csak a PTK-ban 

meghatározott esetekben kötelező. 

c.) Ugyanazon személy nem lehet egyidejűleg az egyszemélyes társaság és e 

gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselője ill. felügyelő bizottságának tagja. 

d.) Az egyszemélyes társaság és annak tagja közötti szerződés érvényességéhez 

a szerződés írásba foglalása szükséges. 

e.) Egyszemélyes társaság a saját üzletrészét nem szerezheti meg. 

 
20. Vegyes rendelkezések 

 
20.1. A társasági szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a 2011. évi 
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CLXXV. törvény  valamint a vonatkozó egyéb rendelkezések az irányadók. 

 
20.2. A társaság megbízza ezen alapító okirat módosítás elkészítésével, 

ellenjegyzésével és a cégeljárásban képviseletének ellátásával Dr. Neszményiné Dr. 
Balogh Szilvia ügyvédet. 

Kaposvár,2014.december  

 
 

 Somogy Megyei Önkormányzat alapító 
                                          képv.: 

 Jakó Gergely  

                                     a Somogy Megyei Közgyűlés elnöke 
 
 

 
 

 

 
  
 

Ezen egységes szerkezetű alapító okiratot szerkesztettem és ellenjegyzésemmel 
igazolom, hogy ezen alapító okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a - 
2014. december …- módosítások alapján hatályos tartalmának, a módosított 

szövegrész sötétített és dőlt betűvel látható. 
 

Fentiek alapján az egységes szerkezetű alapító okiratot szerkesztettem és 
ellenjegyzem: 
 

Kaposvár, 2014.december… 

 

 
 
 

 
 
 

 
 


