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CSORVÁSI SZOLGÁLTATÓ  
NONPROFIT  

KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 
 

ALAPÍTÓ OKIRATA 
egységes, hatályos  szerkezetben 

 
 

Preambulum 
 
 

Csorvás Város Önkormányzata képviselő-testületének a 2000. október 25-én megtartott zárt ülésén a 
135/2000. (X.25.) számú határozata értelmében döntött, hogy 2001. január 1. nappal kezdőd hatállyal 
közhasznú társaságot hoz létre. Kijelenti, hogy saját – a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvényben meghatározott – feladatai maradéktalan elvégzésének biztosítására és segítésére 
hozza létre a jelen közhasznú szervezetet  
Célja, hogy a településen hangsúlyt helyezzenek  a természet- a környezet és a közrend védelmére, s 
ezen közhasznú tevékenységek révén a köz javát és a lakosság érdekét a legmesszebbmenőkig 
szolgálják.  
A fenti céllal összefüggésben a társaság közhasznú tevékenységet kíván folytatni, szolgáltatásai 
igénybevételét a község lakosságának kívánja biztosítani. 
 
A társaság vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem 
veszélyeztetve végez. 
A gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a jelen okiratban meghatározott közhasznú 
tevékenységekre fordítja.  
A társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, és azoknak 
anyagi támogatást nem nyújt. 
 
1./ A társaság cégneve: 
  

Csorvási Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
 
2./ A társaság székhelye 
 
 5920 Csorvás, Rákóczi u. 37/a. 
 
3./ A társaság alapítója és egyszemélyes tulajdonosa 
 
 Csorvás Város Önkormányzata 
 székhelye: 5920 Csorvás, Rákóczi u. 17. 
 nyilvántartási száma: 26709 
 
4./ A társaság időtartama 
 
 A társaság határozatlan időre alakul, működését 2001. január 1. napjától kezdi meg. 
 
5./  A társaság működésének célja: 
 
5.1./ A társaság a jelen létesítő okiratban megjelölt közfeladat teljesítésére irányuló közhasznú 
tevékenységet kíván végezni, ami hozzájárul a társadalom és az egyén közös szükségleteinek 
kielégítéséhez. 
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A társaság működéséhez megfelelő erőforrásokkal, árbevétellel rendelkezik, mely minden évben 
meghaladja az egymillió forintot,  
A társaságnak megfelelő társadalmi támogatottsága is kimutatható: 
- a közhasznú tevékenység érdekében felmerült költségek, ráfordítások elérik az összes 
ráfordítás felét két év átlagában vagy, 
- a közhasznú tevékenység ellátását tartósan (két év átlagában legalább 10 közérdekű önkéntes 
tevékenységet végző személy segíti a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi 
LXXXVII. törvénynek megfelelően. 
 
6./  A társaság tevékenységi körei: 
 
6.1./ A nonprofit gazdasági társaság tevékenysége során olyan közfeladatot lát el, amelyről a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény szerint Csorvás 
Város Önkormányzatának kell gondoskodni. A Társaság által folytatni kívánt közhasznú 
tevékenységek a Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 
13.§.(1) bekezdése alapján az alábbi: 
 
1. településfejlesztés, településrendezés; 
2. településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való 
gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak 
kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, 
gépjárművek parkolásának biztosítása); 
5. környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és 
rágcsálóirtás); 
8. szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások; 
19. hulladékgazdálkodás; 
 
6.2./ Ennek alapján a társaság az alábbi közhasznú tevékenységeket végzi 
 
6.3./ A társaság közhasznú főtevékenysége: 
 
 56.29 ’08 Egyéb vendéglátás 
 
6.4./ A társaság közhasznú egyéb tevékenysége: 
 

38.11 ’08 Nem veszélyes hulladék gyűjtése 
38.21 ’08 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 
39.00 ’08 Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés 

 56.21 ’08 Rendezvényi étkeztetés 
81.22 ’08 Egyéb épület-, ipari takarítás 
81.30 ’08 Zöldterület-kezelés 
96.03 ’08 Temetkezés, temetkezést kiegészítő szolgáltatás 

 
6.5./ A társaság közhasznú tevékenységét segítő gazdasági tevékenységei: 

 
 01.62 ’08 Állattenyésztési szolgáltatás 
 16.22 ’08 Parketta gyártása 
 16.23 ’08 Épületasztalos-ipari termék gyártása 
 23.32 ’08 Égetett anyag, építőanyag gyártása 
 33.19 ’08 Egyéb ipari eszköz javítása 
 33.20 ’08 Ipari gép, berendezés üzembe helyezése 
 41.20 ’08 Lakó- és nem lakóépület építése 

42.11 ’08 Út, autópálya építése 
42.21 ’08 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése 

 42.91 ’08 Vízi létesítmény építése 
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42.99 ’08 Egyéb m.n.s építés 
 43.11 ’08 Bontás 
 43.12 ’08 Építési terület előkészítése 
 43.21 ’08 Villanyszerelés 
 43.22 ’08 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés 
 43.29 ’08 Egyéb épületgépészeti szerelés 
 43.31 ’08 Vakolás 
 43.32 ’08 Épületasztalos-szerkezet szerelése 

43.33 ’08 Padló, falburkolás 
43.34 ’08 Festés, üvegezés 
43.39 ’08 Egyéb befejező építés m.n.s. 

 43.91 ’08 Tetőfedés, tetőszerkezet-építés 
 43.99 ’08 Egyéb speciális szaképítés m.n.s. 
 46.73 ’08 Fa, építőanyag, szaniteráru-nagykereskedelem 
 47.52 ’08 Vasáru-, festék-, üveg-kiskereskedelem 
 49.41 ’08 Közúti áruszállítás 
 49.42 ’08 Költöztetés 
 52.10 ’08 Raktározás, tárolás 

52.21 ’08 Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás 
 68.10 ’08 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele 
 68.20 ’08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
 71.11 ’08 Építészmérnöki tevékenység 
 71.12 ’08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás 

74.90 ’08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 
 77.12 ’08 Gépjárműkölcsönzés (3,5 tonna felett) 
 77.29 ’08 Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése 
 77.32 ’08 Építőipari gép kölcsönzése 
 77.39 ’08 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése 

81.21 ’08 Általános épülettakarítás 
81.29 ’08 Egyéb takarítás 
82.30 ’08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 
82.99 ’08 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás 
96.01 ’08 Textil, szőrme mosása, tisztítása 
 

6.6./  A társaság ügyvezetése nem jogosult a tevékenységi körök statisztikai nómenklatúra 
szerinti meghatározására, módosítására. 
6.7./  A társaság közhasznú szolgáltatásaiban bárki részesülhet. 
6.8./  A társaság gazdasági- vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása 
érdekében, a közhasznú célok megvalósítását nem veszélyeztetve végezhet. 
6.9./  A társaság gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratban 
meghatározott közhasznú tevékenységekre fordítja.  
6.10./  A társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független 
és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 
 
7./ A társaság törzstőkéje és rendelkezésre bocsátásának módja 
 
A társaság törzstőkéje 3.000.000,-Ft, azaz Hárommillió forint, amely pénzbeli és nem pénzbeli 
részből áll. A társaság törzstőkéjét az alapító az alapításkor a társaság rendelkezésére 
bocsátotta. 
 
8./ A tag törzsbetétje 
 
8.1./ Az alapító, Csorvás Város Önkormányzata törzsbetétének összege 3.000.000,-Ft, azaz 
hárommillió forint. 
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8.2./ A társaság bejegyzését követően a tag jogait és a társaság vagyonából őt megillető hányadot 
az üzletrész testesíti meg. A tagnak csak egy üzletrésze lehet. Az egyszemélyes társaság a saját 
üzletrészét nem szerezheti meg. Az üzletrész csak átruházás esetén osztható fel. A felosztáshoz az 
alapító hozzájárulása szükséges. Ha az egyszemélyes társaság az üzletrész felosztása vagy 
törzstőke emelése folytán új taggal egészül ki, és így többszemélyes társasággá válik, a tagok 
kötelesek az alapító okiratot társasági szerződésre módosítani. 
 
9./ Pótbefizetések 
 
A Tagnak pótbefizetési kötelezettsége nincsen. 
 
10./ A nyereség felosztása 
 
A társaságnak a gazdasági tevékenységéből származó nyeresége a tagok között nem osztható fel, 
az a gazdasági társaság vagyonát gyarapítja. A társaság üzletszerű gazdasági tevékenységet csak 
kiegészítő jelleggel folytathat. 
 
11./ Az alapítói határozat 
 
11.1./ A taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben az alapító határozattal dönt, és erről az 
ügyvezetőt írásban értesíti. 
11.2./ Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartoznak mindazok a kérdések, amelyeket a törvény a 
taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal. 
 
11.3./ Az Alapító határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli 
hozzátartozója, élettársa a határozat alapján 
- kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 
- bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. 
 
11.4./ Az Alapító évente egy alkalommal az éves beszámoló és közhasznúsági jelentés 
elfogadására hozott határozatának kihirdetésekor ülést tart, amelyre írásbeli meghívóval a 
napirend közlésével egyidejűleg, az ülést megelőző 15 nappal előbb meghívja a társaság 
ügyvezetőjét, a felügyelő bizottság tagjait. Ezen ülése nyilvános, az időpont és a napirend 
közzététele Csorvás Város Polgármesteri Hivatala hirdetőtábláján történik. 
 
12./ Az ügyvezető 
 
12.1./ A társaságot az ügyvezető képviseli harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más 
hatóságok előtt. A cégjegyzés módja önálló. A társaságnak egy ügyvezetője van. 
 
12.2./ Az ügyvezetőt az Alapító határozott időre, de legfeljebb 5 évre választja meg, 
újraválasztható és az Alapító által bármikor visszahívható. Az ügyvezetői megbízás az érintett 
személy által való elfogadással jön létre. 
 
12.3./ Az ügyvezető feladata: 

 
- a társaság képviselete harmadik személyekkel szemben, valamint bíróságok és más hatóságok 
előtt, 
- a munkáltatói jogok gyakorlása; 
- a tagjegyzék vezetése és a változások átvezetése; 
- a társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről való gondoskodás; 
- a társaság számviteli törvény szerinti beszámolójának (vagyonmérlegének, 
vagyonkimutatásának) és közhasznúsági melléklet elkészítése és az alapító elé terjesztése; 
- az alapító tag kérésére a társaság ügyeiről felvilágosítás adása, 
- az alapító határozatainak nyilvántartása 
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12.4./ A társaság ügyvezetője: 
Név: Samu Kálmán 
Anyja neve: Szombati Erzsébet 
Lakcím: 5920 Csorvás, Tavasz u. 35. 
A megbízatás határozott időre szól.  
Az ügyvezető megbízatása 2014. június 30. napjáig tart. 
 
12.5./ Az alapító évente, a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásakor köteles 
megtárgyalni az ügyvezető előző üzleti évben végzett munkájának értékeléseit és határoznia a 
részére megadható felmentvény tárgyában. 
 
12.6./ Az ügyvezető: 
- a társaság tevékenységi körébe tartozó üzletszerű gazdasági tevékenységet saját nevében nem 
folytathat, 
- nem lehet korlátlanul felelős tagja a társaságéhoz hasonló tevékenységet végző más gazdasági 
társaságnak, 
- nem lehet egyéni vállalkozó a társaságéhoz hasonló vagy azonos tevékenységi körben, nem 
lehet vezető tisztségviselő a társaságéhoz hasonló tevékenységet folytató más gazdasági 
társaságban. 
- az ügyvezető nem hozhat olyan határozatot, amelynek következtében saját maga vagy közeli 
hozzátartozója, élettársa a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 
bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. 
- nem lehet a jelen társaság ügyvezetője az a személy, aki a Civil tv. 39.§. (1) szerinti kizáró okok 
hatálya alá esik.  
 
12.7./ Ha az ügyvezető az előzőekben meghatározott valamely tilalmat megszegi, a társaság 
kártérítést követelhet.  
 
13./ A cégjegyzés: 
 
Az ügyvezető cégjegyzési joga önálló. A cégjegyzés akként történik, hogy a cég kézzel vagy 
géppel írt, előírt, előnyomott vagy nyomtatott neve fölé a képviseletre jogosult személy nevét az 
aláírás-mintában rögzített módon önállóan aláírja. 
 
14./ A Felügyelő Bizottság: 
 
14.1./ A Felügyelő Bizottság 3 tagból áll, melyet az alapító választ határozott időre. A Felügyelő 
Bizottság testületeként jár el, tagjai sorából elnököt választ. A Felügyelő Bizottság 
határozatképes, ha mindhárom tag jelen van. A bizottsági ülésen minden tagnak egy szavazata 
van, határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza meg. A Felügyelő Bizottság tagjai személyesen 
kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A Felügyelő Bizottság üléseit az elnök hívja össze és 
vezeti. A felügyelő bizottság tagjait e minőségében az alapító nem utasíthatja. A felügyelő 
bizottság ülésének összehívását az ok és cél megjelölésével a felügyelő bizottság bármely tagja 
írásban kérheti az elnöktől, aki a kézhezvételtől számított 8 napon belül köteles intézkedni.  
 
14.2./ A számviteli törvény szerinti beszámolóról a gazdasági társaság alapítója csak a felügyelő 
bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat. 
14.3./ Összeférhetetlenségre vonatkozó rendelkezések: 
Nem lehet a Felügyelő Bizottság elnöke vagy tagja: 
- aki a legfőbb szerv tagja, 
- akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a 
büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesül, 
- akit jogerős bírói ítélettel a vezető tisztség gyakorlásától eltiltottak, e tilalom hatálya alatt. 
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- akit valamely foglalkozástól eltiltottak, az ítélet hatálya alatt, ha az abban megjelölt 
tevékenységet főtevékenységként folytatja a társaság. 
- a társaság cél szerinti juttatásból részesül, kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető 
nem pénzbeli szolgáltatásokat; 
- akivel szemben a gazdasági társaságokról szóló törvényben, illetve a Civil törvényben 
meghatározott egyéb kizáró okok állnak fenn. 
 
14.4./ Egyéb összeférhetetlenségre vonatkozó rendelkezések: 
A felügyelő bizottság elnöke, tagja és közeli hozzátartozója, valamint élettársa  
- nem köthet a saját nevében vagy javára a társasággal annak főtevékenységi körébe tartozó 
ügyletet, 
- e gazdasági társaságban ügyvezetővé nem választható meg, 
 
14.5./ A felügyelőbizottság tagjai: 
Név: Tyichi András (an.: Bella Mária) 
Lakcím: 5600 Békéscsaba, Tessedik u. 28. 
12.6. A felügyelőbizottság tagjai: 
Név: Zakál Dezsőné (an.: Borbély Mária) 
Lakcím: 5920 Csorvás, Dózsa u.30. 
Név: Dr. Papp János (an.: Bánki-Horváth Zsuzsanna) 
Lakcím: 1062 Budapest, VI. ker. Aradi u. 64. fszt. 2. 
 
A tagok megbízatása 2016. január 26. napjáig tart.  
 
14.6./ A felügyelő bizottság feladatai: 
- az alapító részére ellenőri az ügyvezetést; 
- köteles megvizsgálni a számviteli törvény szerinti beszámolót, az arról jelentést készíteni az 
alapítónak; 
- ha megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, alapító okirat rendelkezésébe, 
az alapító döntéseibe ütközik, vagy egyébként súlyosan sérti a társaság érdekeit, amely 
megszüntetésére vagy a következmények elhárítására illetve enyhítésére alapító döntés 
szükséges, kezdeményezi az alapító ülésének összehívását, illetve javaslatot tesz annak 
napirendjére; 
- amennyiben az alapító a törvényes működés helyreállítására a szükséges intézkedést nem teszi 
meg, köteles haladéktalanul értesíteni a cégbíróságot, illetve a közhasznú működés körében az 
ügyészséget. 
- A Felügyelő Bizottság az Alapítót köteles tájékoztatni és annak döntését kezdeményezni, ha 
arról szerez tudomást, hogy 
a) a társaság működése során olyan jogszabálysértés, vagy a társaság érdekeit egyébként 
súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményének 
elhárítása, illetve enyhítése az alapító döntését teszi szükségessé, 
b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel. 
- az ügyvezetőről és a társaság alkalmazottairól jelentést, felvilágosítást kérhet, 
- megtekintheti, illetve megvizsgálhatja a társaság könyveit és iratait. 
- A felügyelő bizottság a vezető tisztségviselőtől és a vezető állású munkavállalótól felvilágosítást 
kérhet, amelyet az érintett a kérés kézhezvételétől számított 15 napon belül írásban köteles 
teljesíteni. A felvilágosítást a felügyelő bizottság elnökéhez kell eljuttatni. 
- ha a Felügyelő Bizottság a társaság közhasznú tevékenysége folytatásának feltételeiről kötött 
szerződés megszegését észleli, köteles arról az Alapítót haladéktalanul értesíteni, valamint ezzel 
párhuzamosan az ügyvezetőt azonnal tájékoztatni. 
 
14.7./ A felügyelő bizottság tagjait e minőségében az alapító nem utasíthatja. A felügyelő 
bizottság ülésének összehívását az ok és cél megjelölésével a felügyelő bizottság bármely tagja 
írásban kérheti az elnöktől, aki a kézhezvételtől számított 8 napon belül köteles intézkedni. 
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A felügyelő bizottság ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet az alapító hagy jóvá. Ha a 
felügyelő bizottság tagjainak száma 3 fő alá csökken, vagy nincs, aki az ülést összehívja az 
ügyvezető a felügyelő bizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles 
értesíteni az alapítót. A felügyelő bizottság az ügyvezetőtől felvilágosítást kérhet, a társaság 
iratait, könyveit megvizsgálhatja. 
 

14.8./ A felügyelő bizottsági elnök és tagok – a Ptk. közös károkozásra vonatkozó szabályai 
szerint – korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a gazdasági társasággal szemben a társaságnak 
az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért, ideértve a számviteli törvény 
szerinti beszámoló, valamint a kapcsolódó üzleti jelentés összeállításával és nyilvánosságra 
hozatalával összefüggő ellenőrzési kötelezettség megszegését is. 
 
15./ A társaság legfőbb szerve: 

  
15.1./ A társaság legfőbb szerve a taggyűlés, amelynek hatáskörét az alapító Képviselő-testülete 
gyakorolja. 
15.2./ Az alapító döntéseiről az ügyvezetőt írásban köteles értesíteni. 
15.3./ Az ügyvezető az alapító döntéseiről folyamatos nyilvántartást vezet a határozatok 
könyvében. A döntéseket - meghozatalukat követően - haladéktalanul be kell vezetni a 
határozatok könyvébe. A nyilvántartásból a döntés tartalmának, időpontjának és hatályának 
világosan ki kell derülnie. 
15.4./ Az alapító döntései nyilvánosak. Amennyiben az alapító más személyeket is érintően 
döntést hoz - az érintettek számától függően - a döntést az ügyvezető vagy írásban közli az 
érintettekkel, vagy haladéktalanul gondoskodik annak hirdetmény útján történő közzétételéről. 
15.5./ Az alapító hatáskörei: 
- számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, amelyről az alapító a felügyelő bizottság 
írásbeli jelentésének és a könyvvizsgáló véleményének meghallgatása nélkül nem határozhat; 
- közhasznúsági jelentés elfogadása; 
- mindaz , amit a törvény az alapító kizárólagos hatáskörébe utal. 
 
15.6./ A társaság köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést 
készíteni, tevékenységéről félévente egyszerűsített pénzügyi és gazdasági beszámolóval az 
alapítót tájékoztatni. 
 
15.7./ Az éves közhasznúsági jelentés tartalmazza: 

- számviteli beszámolót 
- költségvetési támogatás felhasználását 
- vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást 
- cél szerinti juttatások kimutatását 
- vezető tisztségviselőnek nyújtott juttatások értékét illetve összegét 
- központi költségvetéstől, elkülönített állami pénzalapból, helyi önkormányzattól, kisebbségi 

települési önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét, 
- közhasznú tevékenységről szóló rövid taralmú beszámolót 

 
15.8./ Az éves közhasznú jelentésbe bárki betekinthet, illetőleg arról a társaság székhelyén, az 
ügyvezető közreműködésével saját költségére másolatot készíthet.  
 
16./ A társaság megszűnése 
 
16.1./ A társaság jogutód nélküli megszűnése estén az alapító részére a tartozások kiegyenlítése 
követően csak a megszűnéskori saját tőke összege adható ki, legfeljebb a tag vagyoni hányada 
teljesítéskori értéke erejéig. Az ezt meghaladó vagyont a Cégbíróság Csorvás Városban működő, 
jelen társaságéval azonos vagy hasonló közhasznú tevékenységet folytató közhasznú nonprofit 
gazdasági társaság részére adja ki. 
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16.2./ Jogutódlással történő megszűnés: 
A társaság más társasági formába csak nonprofit jellegének megtartásával alakulhat át, 
kizárólag nonprofit gazdasági társasággal egyesülhet, illetve nonprofit gazadási társasággá 
válhat szét. 
 
17./ Záró rendelkezések 
 
17.1./ Minden olyan kérdésben, amelyet a jelen alapító okirat nem szabályoz a Polgári 
Törvénykönyvről szóló, valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil 
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 
17.2./ A közhasznú szervezet a társaság létrejöttét, alapító okirat elfogadását tevékenységének és 
gazdálkodásának legfontosabb adatait a helyben szokásos eszközökkel közzéteszi. 
 

 
A jelen egységes szerkezetű hatályosított alapító okirat Csorvás Város Képviselő -Testületi 
ülésén, a …../2014 (IV.29.) számon elfogadott határozat alapján bekövetkezett változásokat 
tartalmazza. Az ellenjegyzés a változott részekre vonatkozik.  
 
 
Békéscsaba, 2014…………….. 
 
 
Ellenjegyezte:  


