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ALAPITO OKIRAT
módosításokkal egységes szerkezetben

amely abból a célból készült, hogy a 3. pontban megjelölt alapitő alapvetően varosi televíziós
és rádiós műsorok készítésére, sugarzáséna, valarrlint egyéb kulturális és kereskedelmi
tevékenység végzésére a Polgari Törvénykönyvről szőlő 2013. évi V. törvény alapjan egy
egyszemélyes korlátolt felelő sségű társaságot működtessen.

1. Az egyszemólves korlátolt felelősséeű társaság (a továbbiakban Társaság) cégneve:

Za|aegerszegi Televízió és Rádió
Korlátolt Felelőssógű Társaság

A Társaság rövidített neve: Zalaegerszegi Televízió és Rádió Kft.

2. A Társaság székhelve:

8900 Zalaeger§zeg, Kossuth Lajos utca 45-49.

3. Az alapító neve:

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata
székhelye: Za|aegerszeg, Kossuth utca 17-19.
adószám : l, 57 3 4453 -2-20
statisztikai számj ele : 157 3 4 4538411 -321, -20
törzsszáma: 734455
képviseli: a mindenkori polgármester

4. A Társasáe tevékenyséei körei TEÁOR'08 szerint:

A Társaság főtevékenysége: 60.20'08 Televízió-műsor összeáIlítása, szolgáltatása

18.20 '08 Egyéb sokszorosítás
32.99'a8 Egyéb m.n.s feldolgozóipari tevékenysóg
46.43'a8 Elekíronikushááartási cikknagykereskedelme
46.47 '08 Bútor, szőnyeg, világító berendezés nagykereskedelme
46.48'08 Óra-,ékszer-nagykereskedelem
46.49'a8 Egyéb haztaítási cikk nagykereskedelme m.n.s.
46.73'08 Fa-, építőanyag-, szaniteráru-nagykereskedelem
47.4l'0& Számítógép,periféria, szoftverkiskereskedelme
47.42'08 Telekommunikációstermékkiskereskedelme
47.53 '08 Takaró, szőnyeg, fal-, padlóburkoló kiskereskedelme
47.59 '08 Bútor, világítási eszköz, egyéb haztartási cikk kiskereskedelem
47.64'08 Sportszer-kiskereskedelem
47.65'08 Játék-kiskereskedelem
47.76'08 Dísznövény, vetőmag, műtrágya, hobbiállat-eledel kiskereskedelem
47.77'08 Óra-, ékszer-kiskereskedelem



5.

6.

47.78'08 Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme
58.11 '08 Könyvkiadás
58,12'08 Címtárak, levelezőjegyzékekkiadása
59.1 1 '08 Film-, videó, televízió-műsor gyártása
59.12 '08 Film-, videó gyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai
60.10'08 Rádióműsorszolgáltatás
63.1i'08 Adatfeldogozás, web-hoszting szolgáltatás
63.99'08 M.n.s. egyéb információs-szolgáltatás
68.20 '08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
73.1 1 '08 Reklámügynöki tevékenység
73.12'08 Médiareklám
74.10'08 Divat-,formatervezés
74.90'08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
79.90 '08 Egyéb foglalás
82.30 '08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
82.91'08 Követelésbehajtás
82.99 '08 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
85.51 '08 Sport, szabadidós képzés
85.52 '08 Kulturális képzés
90.01'08 Előadó-művészet
90.02'08 Előadó-művészetetkiegészítőtevékenység
90.03 '08 Alkotóművészet
93.12'08 Sportegyesüietitevékenység
93.19 '08 Egyéb sporltevékenység
93.29 '08 M.n.s. egyéb szőrakoztatás, szabadidős tevékenység

A Társaság határozatlan időre alakul, jogelődje a működését 1992.január 1_jén kezdte
meg.
A Társaság űzleti éve megegyezlk anaptári éwel.

.\ Társaság törzstőkéie:

3.500.000,- Ft. (azaz hárommilli ő-ötszázezer íbrint)

a, ) -\z alaPÍtó a Társaság veszteségének fedezés ére pótbe/lzeíést rencJelheí el. A
|-,ótbetjzetés összege nem haladhatja meg a törzsbetét húsiszorosát.
b. ) \ pótbefizetés végrehajtásának módja a Társaság bankszámlájára történó utalás,
,ulakorisága nem haladhatja meg az évi kétszeri alkalmat. ütemezése maximum 12
hónap. egyenlő részletekben.
_\ pótbefizetés visszafizetése készpénzben történik.

7. Üql.vezető:

A Társaság Ügyvezetője Frauenhoffer Márta (szül.: Zalaegerszeg. 1975, l 1. 20., an.:
FtilöP Erika, személyazonosító igazolvány szám: 437500 MA, .rá;., 2 751720 4606,
adóazonosító jel: 8397694196, lakcím: 8900 Zalaegerszeg, Futrinka u z lAz alaPitő az Ügyvezetőt 20t9. clecember 31. napjáig ierjedő, határozott időre bízza
meg.



Az igyvezető intézi a Társaság ügyeit és képviseli a Tarsaságot minden korlátozás
nélkül harmadik személlyel szemben, valamint a bíróságok és más hatóságok előtt. Az
ügyvezető gyakorolja a Tarsaság dolgozóival szemben a munkáltatói jogokat.

Az igyvezető gondoskodik a Tarsaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről, a
Tarsaság mérlegének és a vagyonkimutatásanak elkészitéséről s ezeket az alapitő e|é

terjeszti.

Az alapítő kérésére a Társaság ügyeiről felvilágosítást ad, és lehetővé teszi számára a
Tarsaság ilzleti könyveibe és irataiba történő betekintést.

A könywizsgálő szewezette, illetve a könywizsgálő személyére az űgyvezető a
felügyelőbizottság egyetértésével tesz javaslatot az alapítónak. Az alapítő a
j avaslattételre lehetóség szerint 60 nap határidőt biztosít.

Azúgyvezető
o a cégbíróságon a cégiratok közé letétbe helyezi a Tarsaság és az a|apitő között

létrejövő szerződést annak alűrásátől számított 30 napon belül.
Ez a rendelkezés nem irányadó abban az esetben, ha a Társaság és az alapítő a
Tarsaság tevékenységi körébe tartoző, nettó 10.000.000,- Ft-ot meg nem haladó
összegú szerződést köt.

. a cégbíróságon letétbe helyezi az aláirástól számított 30 napon belül azokat az
okiratokat is, amelyek bárki javara ingyenesen 1.000.000,- Ft-ot meghaladó vagyont
juttatnak. Az összeghatár szempontjából a két éven belül ugyanannak a személynek
vagy szervezetnek nyújtott juttatásokat össze kell számítani

. a cégbíróságon a cégiratok közé letétbe helyezi az elfogadásától számított 30 napon
belül az alapitő által a Tarsaság ügyvezetőjének, felügyelőbizottsági tagiainak
javadalmazási módjaról, mértékének elveiről, és arrnak rendszeréről készített
szabáIyzatot

o köteles gondoskodni az alapító által hozott határozatnak és az írásos véleménynek a
döntést követő 30 napon belül a cégbíróságon, a cégiratok közé történő letétbe
helyezéséről, valamint köteles a döntésről az éintetteket írásban té$ékoztatní, 

.

Az igyvezető az alapitő hatásköréb e tartoző véleményezési joggal érintett kérdésben az
alapító írásbeli megkeresésétől számított 3 napon belül köteles írásban véleményét az
alapítóval közölni.
Halasáhatatlan döntés esetében a vélemény beszerzése történhet rövid úton (telefon,
fax, email), azonbart az igyvezető 8 napon beltil kOteles véleményét írásban az alapítő
rendelkezésére bocsátani.

Megszűnik az úgyvezetői tisztsóg:
- a me gbizás időtartam ának lej áxtáv al,
- visszahívással,
- lemondással,
- elhalálozással,
- a törvényben meghaténozott|<lzérő ok bekövetkezése esetén,
- külön törvényben meghatározott esetben.



9.

A cégiegyzés

A cégjegYzés akként tÖrténik, hogy az előírt, vagy előnyomtatott cégnév alá azügyvezető önállóan írja aláa nevét.

könvwizsgáló:

.\ Társaság könywizsg álőja:

Szijártóné Gorza Klára (szül.: Esáergom, 1955, O].03., an.: Szépvölgyi Klára, kamarainl ilr ántartási száma: 001067, lakcím: 8go0 zulu"g.rrr.g" Stadion utca 8.),{ társaság ne'ezet1 köny,r,vizsgálőt 20t7.;,iniur'or.-nipjetor 2020. május 3l. napjáigte{edő időszakra választja meg.

-{ kÖnlrrizsgáló aZ alaPÍtő elé terjesztett minden jelentést megvizsgá1 abból aszenrPontbói, hogY azok valós adatokat tartalmaznák-e, illetve ffiti.m"k_" a-|ogszabálii eloírásnak és véleményét ismerteti. Enélküi a jelentésről érvényes határozatnem hozható.

A könlr r izsgáló megbízása megszűnik:
- a me_gbizás időtartamának lejártával,
- r isszahír ással-
- lemondással.
- elhalálozással.
- a törr én1,,ben meghatározottkizárő ok bekövetkezése esetén,
- külön törvénl,ben meghatározott esetben.

Fe|üevelőbizottsáe:

Az alapító választjameg a felügyelőbizottság tagjait.

A felü91 előbizottság tagiai:

\-argáné Bérczes Bernadett Erzsébet sz. Bérczes Bernadett Erzsébet (an.: SebesErzsébet. lakcím: 890,0 Zalaegerszeg, Besenyő u. 66.)\er-ezett felÜgYelőbizottsági tag Á-egbízatásának iáőtartama 2015. 12. 1,7. napjátót2019. 12. 19. napjáig terjed.

Dr, Orsós Ferenc (an.: orsós Mária, 8900 Zalaegerszeg, Rózsás utca 4.)Nel'ezett felÜgYelőbizottsági tag megbízatásána]k idoiar-tama 2aű.09. 15. napjátóI2019. 12. 19. napjáig terjed.

Tremmel Lászlő (an-: Szalma Gyöngyi,lakcím: 9024 Győr. Ikva u.62.Vi./18.)Nevezett felÜgyelőbizottsági tu§ 
^Őiairu,a.a"ut"iJő;;;;" 2015. 12. 17. napjától2019. 12. 19. napjáig terj ed-.

A í-elügyelőbizottság jogait test|iletileg vagy tagjai útján gyakorolja.A felÜgYelőbizottság egyes ellenórzési Úuoutót ávégzésével bármely tagtrátmegbízhatj a, illetve az ellenőrzést állandó j el l eg ge l i, ;d;r;iil;; ö 
"' 
il;ii
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Az ellenőrzés megosztása nem érinti a í-elügyelőbizottsági tag felelősségét, sem azt a
jogát, hogy az ellenőrzést más, a felügyelőbizottság ellenőrzési leladatkörébe tartoző
tevékenységre is kiterjessze.

A felügyelőbizottság üléseit szükség szerint. de legalább negyedévenként egyszer tartla.
A felügyelőbizottságot az elnök hívja össze, a napirendi pontok megjelölésével. A
tagoknak a meghívást az ülés előtt legalább 8 nappal postán, teleíbxon, telexen, sürgős
esetben telelonon megküldi.

_{ f-elügyelőbizottság ülései levezetése az elnök feladata, Az ülés összehívását - az ok és
a cél megjelölésével * a Felügyelőbizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől,
aki a kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül köteles intézkedni a
iilügi-előbizottság ülésének harminc napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha
az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.

{ t-elüg.velőbizottság ülésen a tagokon kívül tárgyalási joggal részt vesznek a szakértők
és mindazok, akiknek a jelenléte a napirendhez szükséges. A felügyelőbizottság
határozatképes, ha mindhárom tag jelen van.
A ie lü gyelőbizottság határ ozatait e gyszerű szótöbb sé g gel ho zza.
Ha bármely tag kéri, úgy határozathozatal előtt az elnök titkos szavazást rendelhet el.
S zav azaíe gyenlő s é g e s etén az elnök szav azata dönt
]v,íinden felügyelőbizottsági ülésről jegyzőkönyv készül, mely taríalmazza a
jeleniévőket. az ülés helyét, idejét, a napirendet és a határozatokat. A jegyzőkönyvben
t-el kel1 tüntetni minden olyan tény.t vagy vélemény.t, amelyet a tagok javasolnak.
Áz esetleges kisebbségi vagy különvéleményt, tiltakozást minden esetben
jegrzőkönl,r,ezni kell. vagy azt irásban a jegyzőkönyvhöz kell mellékelni. Rögzíteni
kell a szavazás eredményét, az ellenszavazők véleményét, A jegyzőkönyvet az ülést
köi etó 8 napon belül kell elkészíteni.

_{ jeglzókönyvet az elnök hitelesíti és megküldi a tagoknak, továbbá szükség esetén az
tiqr r ezetóknek és a könywizsgálónak is.

A tilügl eiőbizottság maga szervezi meg iratkezelését.
_{ határozatokat sorszámmal és év megjelöléssel kell ellátni és nyilvántafiani.

\ telüg} előbizottság köteles megvizsgálni a gazdasági társaság legfőbb szerve ülésének
napirendjén szereplő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden
o1r an előterjesztést, amely a gazdasági társaság alapítójának kizárólagos hatáskörébe
tartozó ügyre vonatkozik.
.\ beszámolóról és az adőzott eredmény felhasználásáról a gazdasági társaság alapítója
c s ak a fe 1ü gyel őbi zottság írásbel i j el enté sének birtokáb an határ o zhaí.

\ felügyelőbizottság köteles az alapitő hatáskörébe tartoző ügyeket a döntést
megelőzően megtárgyalni és írásos véleményét az alapítónak a megkeresésétől
számított 5 napon belül eljuttatni, Halaszthatatlan döntés esetében a í'elügyelőbizottság
elnöke az ülést rövid úton is összehívhatja. A feltigyelőbizottság döntését rövid úton
(telefon, 1-ax, e-mail) is közölheti az alapítóval" azonban a felügyelőbizottság elnöke 8

napon belül köteles a vélemény.t ebben az esetben is írásban az alapitő rendelkezésére
bocsátani.

A t-elügyelőbizottsági tagság megszűnik:
- a megbizás időtartamának lej ártával,
- visszahívással,

tr



- lemondással,
- elhalálozással,
- a törvényben meghatározottkizárő ok bekövetkezése esetén,
- külön törvényben meghatározott esetben.

11. Zalaegerszeg Megyei Jogú Varos Önkormányzata, mint alapító kizárólagos
hatáskörébe tartozík:

a számviteli torvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adőzott eredmény
t'e lhasználására vonatkozó döntést ;

pótbefizetés elrendelése és visszatérítése;
üz 1 etré s z fel o sztásáh oz v alő ho zzáj árul'áq'
az űgyvezető megválasztása, és javadalmazásának megá||apítása, valamint, ha az
ügr l-ezető a Társasággal munkaviszonyban is ál1, a munkáltatói jogok gyakorlása;
a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívása, dijazásfulak
megállapítása;
a könywizsgáló - az űgyvezetőnek a felügyelőbizottság egyetértésével benyújtott
jal,aslata alapján törlénő - megválasztása és visszahívása, valamint dijazásának
megállapítása. a könywizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemeinek
meghatározása;

g) ol1,an szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a Társaság saját tagjával,
üg1 l ezetójér el r-agv azok közeli hozzátartozőjával [Ptk. 8: 1. § 1. pont] köt;

h) az alapításért lelelős tagok. az ügyvezetők és a felügyelőbizottsági tagok ellen
kártérítési igén1 ek érvényesítése;

i ) a Társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának elhatározása,
jl a társasági szerződés módosítása;
k) mindazon ügyek, amelyeket törvény vagy a társasági szerződés a taggyűlés

kizárólagos hatáskörébe utal;
1) törzstőkefelemelése,leszállítása
m ) az ér-es üzletpolitikai terv elfogadása
n) az Alapító a hatáskörébe tartozó döntést megelőzően köteles az űgyvezető,

l alamint a felügyelőbizottság véleményét megismemi, csak olyan előterjesztés
alapján hozhat hatátozatot amely íaríalmazza mind az ügyvezető, mind a

ie 1üg,velőbi zottság írásos véleményét.
Kir ételt képeznek ez aIő| a megválasztással, illetve kinevezéssel kapcsolatos
iigl,ek. Az Alapító köteles a döntésről azűgyvezetőt írásban tájékoztatni,

r_] ) köteles szabályzatot alkotni a Társaság ügyvezetője, Í-elügyelőbizottsági tagjai
i al,adalmazása módj ának, mértékének főbb elveiről, annak rendszeréről,

\z alapító a hatáskörébe hrtoző kérdésekben meghozott döntését követően köteles a
döntésról a Társaság ügyvezetőjét 8 napon belül írásban értesíteni.
.\z alapító azűgyvezető hatáskörét nem vonhatja eI. Az ügyvezető felelősségére A Polgári
Törr én,vkönyvről szólő 2013, évi V. törvóny szabályal irányadók.

12. Jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdések tekintetében A Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben foglaltakat kell alkalmazni.

3)
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13. AzalaPul fekvő alapító okiratot aZa|aegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának
mint alapítónak a Képviselő-testülete a2015. 12. 17. napján tartott közgyűlésen fogadta
el, s egyben ielhatalmaztaBalaicz Zoltánpolgármest ert az okirat aláírására.

Az a|apitő 2015, 10.22. napján hozott 18012015 (X.22.) számű és 2015. 12. I7. napján
hozott 22612015. (XII. 17.) számú határozatai szerint a ZF'G Rádió Korlátolt
Felelősségű Társaság (rövidített cégnév: ZEG Rádió Kft., székhely: 8900 Zalaegerszeg,
Kossuth L. u. 45-49., cégjegyzékszám: 20-09-074843) beolvadt a ,ZTY KFT."-be,
mely utóbbi társaság aZEG Rádió Kft. általános jogutódja a Ptk. 3:44. §-a alapján.

Az alapítő rögziti, a ZEG Rádió Kft.-nek a ,.ZTY KFT."-be történő beolvadása
maradéktalanul megfelel a társasági adóról és az osztalékadóról szőlő 1996. évi LXXXI.
törvény 16. § (9), (l0) és (1 1) bekezdéseiben rögzített feltételeknek,

Ennek megfelelően a Zalaegerszegi Televízió és Rádió Kft. kotelezettséget vállal a
társasági adóról és az osáalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 16. § (11)
bekezdésében rögzítettek betartására, vagyis arra, hogy az átalakulást, (egyesülést)
kÖvetően ajogelŐdtől átvett eszközöket és kötelezettségeket (ideérlve a céltartalékot és a
Passzír' időbeli elhatárolást is) figyelembe véve, adóalapját - az adózás előtti eredmény
módosítása rér'én - Úgl, határozza meg, mintha az átalakulás (egyesülés) nem történt
r olna meg.

-\ Zalaegerszegi Teler,ízíő és Rádió Kft. az átérlékelt eszközöket és kötelezettségeket
elkülönitr e tartja n,v-ilván, és e nyilvántarlásban felttinteti a jogelődnél az átalakulás
teglesülés) napjára kimutatott bekerülési értéket, könyv szerinti értéket, számitolt
nr ilr ántartási értéket. valamint az eszköz, a kötelezettség alapján általa az átalakulást,
ecr esüiést kör-etően az adőzás előtti eredmény módosításaként elszámolt összeget is.

\z alapitó rögzítik. a fentiekben hivatkozolt átalakulás A társasági adóról és az
c,szialekadóról szóló 1996, évi LXXXI. törvény 4. § 23la. pontja szerinti
-:., i 

^, e : n t é tn, e : e tt ál cll akul ásnak minősül.

_ _: :;-;:SZ3_S. ]017.09. |4,

Ellenjegyzem:
Zalaegersze gen, 2017 . 09. |4. napján

Dr. Takács Tibor ügyvéd
Irodáj árrak széklre lye, círne :

8900 Zalaegerszeg, Kisíaludy u. 15.
Kanlarai azonosító száma: 20-0 l 899 1
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