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A Kesáhelyi Televízió Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Tarsaság
Felügyelő Bizottsága (a továbbiakban: FEB) a Polgári Törvénykönyvről szóló
Z0l3. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.), a Keszthelyi Televtzió Szolgáltató
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Tarsaság (továbbiakban: Társaság) alapító okirata,
az aLapitő határozat4 valamint a jelen ügyrendben foglalt előírások szerint, mint
testület v égn tevékenysé gét.

A FEB Keszthely Vtáros Önkormrányzat (továbbiakban: Önkormanyzat) részére
ellenőrn a Tiársaság ü5ruezetését.

A FEB Keszthely Város Önkormtányzat Képviselő-testiilete (továbbiakban:
Képviselő-testiilet) felügyelete alá tartozik és tevékenységéről a Trirsaság
ngyvezetőjének ájéko zátásamellett, a Képviselő-testíiletnek köteles beszámolni.

A FEB tagiai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek helye nincs.

A FEB tagiai ellenőrzési tevékenységüket fokozott körültekintéssel kötelesek
ellátni. Ellenőrzési kötelezettségtik megszegésével a Tarsaságnak okozott károkért
korlátlanul és egyetemlegesen felelnek, ide értve a szátmviteli törvény szerinti
beszámoló, valamint a kapcsolódó üzleti jelentés összeállításával és nyilvrinossá
bozatalával összefiiggő ellenőrzési kötelezettség megszegését.

A FEB tagai a Társaság ügyeiről szerzett értesüléseket i:z(ett titokként kötelesek
megőrizni.

2. AFEB SZERVEZETE

A Képviselő-testiilet 3 tagból álló FEB-ot v,éúaszt 2022. március 31. napjáig szőlő
időtartamra. Amennyiben a FEB tag.á.r:rakmegbízatása ahaározott idő lejárta előtt
bármilyen oknál fogva megszűnik, a helyette újonnan váIasdott FEB tag
megbízaása a jelen pontban meghatározotthatírazott idő végéig szól.

A FEB tagia csak az lehet, aki a Ptk. előírásainak megfelel, vele szemben
összeferhetetlenségi ésk;lzétrő okok nem állnak fenn, nem á11 eltiltás hatá|ya alatt, s

a tisztséget írásbeli nyilatkoza§al elfogadta. A FEB tagság elfogadasa külön íven
foglalt nyilatkozatban történik meg.

A FEB taggá megválasztott személy az új tisztség elfogadásátőI számított 15

napon belül azokat a gazdasági társaságokat, amelyeknél már felügyelő bizottsági
tag, tr ásbarl, táj éko úatrrj köteles.

A FEB tagiai újraválasáhatóak és bármikor visszahívhatók.

A FEB tagság megszúinik:
a) a megbízás időtartam ának lejartáv a|,

b) visszahívással,
c) lemondással,
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2.6.

d) elhalátozással,
e) a törvényben szabályazottl<tzarő ok bekövetkeztével. (Akízarő alicőI az érintett
FEB tagnak- az ok bekövetkezésétő| szétmitott 15 napon belül írásban
tájékoztatnt kell a FEB elnökét.)

A FEB tag tisztségétől bármikor lemondhat, azonban, ha a Társaság
működőképessége eá megkívánja, a lemondás csak az annak bejelentésétől
szálmított hatvanadik (60) napon válik hatályossá, kivéve, ha az Alapító az űj FEB
tag megválaszás,áről már ert megelőzően gondoskodik. A lemondás hatályossá
válásáig a FEB tag a halasáhatatlan döntések meghozata|ában, illetve az ilyen
intézkedések megtételében köteles résá venni.

Ha a FEB tagiainak száma 3 fő alá csökken, a Trársaság ügyvezetése a FEB
rendeltetésszerú működésének helyreállítása órdekóben köteles a polgármesternél
kezdeményezni a legfióbb szerv ülésének az összehívasat.

3. A FEB iuÚrÖorsl SZABÁLYAI

3.1. A FEB tagiai sorából egvszení szótöbbséggel elnököt választ. megállapítja
ügyrendjét és aá jóváhagyásra a Képviselő-testiilet elé terieszti.

3.2. A FEB testtiletként jar el. Egyes ellenőtzési feladatok elvégzésével bármely tagát
megbízhatja, illefve azellenőrzést állandó jelleggel is megosáhatjatagai között.

3.3. A FEB folyamatos és zavaftalan működésének anyagi-technikai feltételeit a
Tiársaság biáosítja.

3.4. A FEB taglu a tevékenységtik során felmertilt indokolt költségeket- bizonylatok
alapjan * a Tarsasággal megtédttetik. A költséget a FEB elnöke igazo|jqaz elnök
költségét pedig brármelyik tag.

3.5. A FEB köteles:

a) folyamatosan ellenőrizni a Ténsaság ügyvezetését, ennek során a vezető
tisztségviselőktől és a Társaság vezető állású munkavállalóitól felvilagosítást
kérhet és a Társaság könyveit és iratait megvizsgáIhatja.

b) megvizsgálni a Képviselő-testület napirendjén szereplő valamennyi lényeges
iizletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely a Képviselő-
testiilet kiziárólagos hatáskörébe tartoző ügyre vonatkozik. A számviteli törvény
szerinti beszámolóról és az adőzott eredmény felhasznáIástáról a Képviselő-testiilet
csak a FEB írásbeli jelentésének birtokábanhatároz}tat,

c) a FEB a polgármesternél jogosult kezdeményezní a legftibb szerv ülésének
összehívását, ha megítélése szerint az Ügyvezstés tevékenysége jogszabá|yba,
vagy a Képviselő-testiilet batározataíba ütközik, yagy egyébként sérti a Társaság
érdekeit.

A FEB - a törvényben meghaüározott eseteken felül - szükség szerint, de évente
legalabb 4 alkalommal ülésezik.

3.6.



3,1.

3.8.

A FEB üléseit az Elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását a FEB bármely
tagja írásban kérheti az ElnöktőI, akj a kérelem kézhezsrételétől számított nyolc
napon belül köteles intézkedni az úlés harminc napon belüli időpontra történő
összehívásáról. Ha az Elnök a kérelemnek nem tesz eleget, atag maga jogosult az
ülés összehívásara.

Az ülés összehívas aúI szőlő értesítést az úlés időpontját 5 nappal megelőzően kell
a FEB tagu részére megkiildeni elektronikus úton. Az értesítésnek tartalmazsia
kell az ülés napirendjét, helyszínét és időpontját. Az értesítéshez mellékelni kell a
trárgyalási anyagokat.

Indokolt esetben - az ok meg|elölésével - a FEB ülése 3 napon belül is
összehívható.

3.10. A FEB ülése akkorhatározatképes, ha a3 tagközül legalább 2tagjelenvan.

3.11. A FEB határozatait egyszeni szótöbbséggeI hozza. Minden FEB tagot egy
szavazat illet meg, s szavazatijogát minden tag csak személyesen gyakorolhatja.

3.12. Hatírozatképtelenség esetén az ülést 15 napon belül ismételten össze kell hívni.

3.I3. Megfelelő indok esetén - az Elnők döntése alapjan - az ülés konferencia
beszélgetés ú§án is lebonyolítható, amennyiben a kommunikációs eszkőz lehetővé
teszi, hogy valamennyi személy ugyanabbarr az időben hallja egymást. Az ülésen
ilyen módon való részvétel személyes részvételnek tekintendő.

3.14. Az Elnök javaslatára a jelenlévő tagok egyszerű szótöbbségével zárt iilés tartható.
A zárt ülésen a FEB tagjain kívül kizarőIag az adott témában meghívottak
vehetrrek részt.

3.15. A FEB tilósein ellandő meghívottkétt a következő személyek vesznek résá
tanácskazási joggal: Keszthely Varos Polgármestere, a Társaság Ügyvezetője,
eseti jelleggel a napirendtől fiiggően meghívott miás személy.

3.16. A FEB működéséhez sztikséges adminisztratív, technikai feltételeket
(egyzőkönywezetés, targyalóterem, magnetofon, írásvetítő, projektor stb.) a
Társaság biáosítja és viseli annak költségeit.

4. JEGYZÓKÖNYV, HATÁROZAT

4.1. A FEB üléseiről magyar nyelvenjegyzőkönyvet kell készíteni.

4.2. A jegyzőkönyrlnek tartalmazrua kell:

azúlés helyét és időpontját,
arésffievők nevét,
a napirendet,
az ülés levezető elnökének, a jegyzőkönywezetőnek és jegyzőkönyv
hitelesítőjének a nevét,

3.9.
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4.3.

4.4.

4.9.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

5.1.

az egyes napirendi porrtok megvitatása során felvetett fiő kérdéseket, valamint a
kérdésekre adott válas zokat,
az egyes tagok vité*toz történő sző szerinti hozzászőlásainak lekását, ha azt az
érdekelt FEB tag igényli,
ahatítrozatokat,
a batározatokra leadott szav azatok szétmát,
az ellenszavazatokat és tartózkodásokat, a határozatok elleni tiltakozásokat
(feltéve, hogy a hatírozat ellen tiltakozó FEB-tag tiltakozasának jegyzőkönyvbe
foglalását kéri).

A jegyzőkönyvben bármely résztvevő kívánságátra szó szerint kell figzíteni a
ho zzászőlásokat, véleményeket, ellenvéleményeket.

A jegyzőkönyvet a FEB ülését levezető elnök, valamennyi résztvevő tag, valamint
a jegyzőkönyvvezető és hitelesítő személy is alaiíJa. A FEB jegyzőkönwek a
Trársaságnál kerülnek iktatásra, egy példrányt a Kesáhelyi Polgármesteri Hivatal
részét e kell me gktildeni.

A jegyzőkönyvet hitelesítés uüín meg kell küldeni valamennyi FEB tagnak és
résávevőnek, valamint az egyes napirendi pontok tárgyalásán meghívottként
résztvevónek. A FEB tagok a jegyzőkönyv kézhezvételétől számítotttizenöt napon
belül kérdőj eleáetik meg a jegyzőkönyv pontosságát.

A zárt ülésről készült jegyzőkönyvet ktzarólag a 3 .I4 pontban említettek kaphatjrák
meg.

A FEB döntéseit, allasfoglalásait határozati farmábatt hozza. A hatírozatokat
évenként arab szátmmal, folyamatos szétmozéssal kell ellátni. A batílrozat
tartalmátől fiiggetlenül fel kell tiintetni a teljesítési hataridőt és a végrehaltásért
felelős személy nevét.

A határozatok érintettek részére történő --eliattatásaről az FEB elnöke
gondoskodik.

Ahatínozatokat azok megltozaálát követő 3 munkanapon belül be kell vezetni a
,,Hatír o zatok Könyvébe".

5. A F,EB VIZSGÁLATAI

A FEB ellenőrző, vizsgálati tapasáa|aturől, megállapításairól ,,Yízsgálatí
jegyzőkönyvet" készít, melyet valamennyi résztvevőnek alá kell írni. A Vizsgálati
jegyzőkönyvet a FEB soros ülése jegyzőkönyvéhez kell csatolni, aría a megfelelő
napirend keretében utalni kell.

A FEB vizsgálaát egy adott témában a Képviselő-testíilet bizottságrának elnöke
kezdeményeáeti a Képviselő-testület előtt. A kezdeményezésről a Képviselő-
testtilet dönt a reá tényadó eljarási szabályok szerirrt. Amennyiben a FEB-hoz
vizsgálati kérelem érkezik, a FEB Elnöke a bizottság tagsait köteles összehívni,
azan a beadványt ismertetni' és a tagok szótöbbségével döntenek a beadvány

5.2.



5.3.

sorsiáíól. A beadványt előtedesztő bizottsági elnököt a FEB elnöke a vizsgálattal
kapcsolatos döntésről 30 napon belül köteles tájékoáatni.

A vizsgálatot a FEB az Elnök vezetésével végzi, a FEB tag|ai is végeáetnek
vizsgalatot a FEB Elnök írásos meghatalmazása alapjan.

A FEB feladatai elláúísá"J;roz - a szak&telmet meghaladó speciális kérdésekben - a
Tiársaság költségén szakértőt vehet igénybe.

6. FELADATOK A xrrvrsrr,Ó-rrsrÜr,prrnr, KAPCSOLATBAII

A FEB tag,al ánácskozási joggal vehetrrek résá a Képviselő-testiilet Tarsaságot
érintő napirendi pontj ainak me glfu gy alásán.

A Tarsasággal kapcsolatos előterjesáéseket az Önkorményzat köteles legalább a
Képviselő-testiilet ülését megelőző 8 nappal korábban a FEB rendelkezésére
bocsátani.

A FEB a 3.5 pontban előírt jelentését Kesáhely Varos Önkormányzat Szewezett
és Működési Szabályzatáről szőlő 23l20I4 6..22.) önkormtányzati rendelete 11. §
(3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően köteles leadni.

A FEB jelentését az Elnök - akadályortatása esetén az áLtala kijelölt FEB tag - a
Képviselő-testület ülésén az adott napirend tárgyalásakor teljes terjedelemben
szőban ismerteti, ha ez a jelentós terjedelme miatt nem lehetséges, akkor lényegi
ö sszefo glal őj at kö zli.

7. összBrnRIIETETLENsEG

A FEB tagiai nem választhatók meg más, a Tarsaságéval azonos tevékenységet
végző más gazdáIkodó szervezetbevezető tisztségviselőnek, illetve FEB tagnak.

A FEB ágai, valamint azok közeli hozzátartozői sajat nevtikben vagy javukra
bárki szémára biáosított közcélú szolgáltaüísok igénybevételére vonatkozó
szerződéseket köthetnek a Tarsas ággal.

8. EGYEBRENDELKEzEsBK

A FEB tagát e ttsztségéhez tartozó tevékenysége körében a Tarsaság
Ü gyv ezetése, a Társa ság tagtru, illetve munkáltatója nem utasíthatja.

A Tiársaság vezető tisáségviselői, vezető állású munkatarsai kötelesek a FEB
ellenőrzési kötelezettségeinek gyakorlrisa során minden felvilágosíttást megadni és
a szükséges dokumentumokat, iratokat rendelkezésre bocsátani. Ha e
kötelezettségüknek nem tesznek eleget, a FEB a mulasáast haladéktalanli jelzi az
alapítói jogokat gyakorlónak ) azaz a Képviselő-testiiletnek.

A FEB tagu tészére - feladatai teljesítése érdekében - a Tiirsaság ügyvezetése
biáosítja a belépés lehetőségét a Tarsaság hivatalos helyiségeibe.
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A Felügyelő Bizottság jelen ügyrendjét a 2019. januán It. napján tartott ülésén áIlapitotta
meg, és azt jőváhagyásra a Képviselő-testület elé terjesai.

Keszthely, 2019. január 11.

zÁnantx

Jelen Ügyrendet Kesáhely Város Önkormányzat Képviselő-testiilete a .....12019. (

szálmíhatározatával jőváhagyta. Jelen ügyrend jóvtíhagyás utáni napon léphatáIyba.
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