
A CSORVÁSI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT Kft. 
 

ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK 
MÓDOSÍTÁSA 

 
 
Csorvás Város Önkormányzata Képviselő-testülete elhatározta, hogy a társaság nem kíván a jövő 
közhasznú jogállású gazdasági társaságként továbbműködni. Így a közhasznú jogállása 2014. május 
31. napjával megszűnik. Erre, illetve az új Polgári Törvénykönyv rendelkezéseire tekintettel az alapító 
a társaság alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: 

 
I. A társaság alapító okirata „Preambulum” szövege teljes egészében törlésre kerül. Az alapító okirat 
5-6. pontja helyébe az alábbi rendelkezések kerülnek: 
 
5./ A társaság fő tevékenysége:  
 
 56.29 ’08 Egyéb vendéglátás 
 
5.1./ A társaság egyéb tevékenységi körei: 
 
 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 

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

 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 
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 
 56.21 ’08 Rendezvényi étkeztetés 
 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 
81.22 ’08 Egyéb épület-, ipari takarítás 
81.29 ’08 Egyéb takarítás 
81.30 ’08 Zöldterület-kezelés 
82.30 ’08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 
82.99 ’08 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás 
96.01 ’08 Textil, szőrme mosása, tisztítása 
96.03 ’08 Temetkezés, temetkezést kiegészítő szolgáltatás 

 
6./ A társaság törzstőkéje és rendelkezésre bocsátásának módja 
 

Az Alapító már a társaság rendelkezésére bocsátotta a törzstőkét, amely pénzbeli és nem 
pénzbeli betétektől áll, teljes összege:    3.000.000,- Ft 
Az Alapító által rendelkezésre bocsátott készpénz összege: 1.500.000,- Ft 
A nem pénzbeli betétek, azaz az apport összege:   1.500.000,- Ft. 

 
 
II. A társaság alapító okirata 8-9. pontja helyébe az alábbi rendelkezések kerülnek: 
 
8./ A társaság legfőbb szerve 
 
8.1./ A társaság legfőbb szerve a taggyűlés, amelynek hatáskörét az alapító Képviselő-testülete 

gyakorolja. Az alapító hatáskörébe tartozó kérdésekben az alapító határozattal dönt, és erről az 
ügyvezetőt írásban értesíti. Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartoznak mindazok a kérdések, 
amelyeket a törvény a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal. 

 
8.2./ A társaság üzletszerű gazdasági tevékenységet csak kiegészítő jelleggel folytathat, a gazdasági 

társaság tevékenységéből származó nyereség nem osztható fel, osztalékként nem fizethető ki, az 
a gazdasági társaság vagyonát gyarapítja. 

 
8.3./ Az Alapító évente egy alkalommal az éves beszámoló elfogadására ülést tart, amelyre írásbeli 

meghívóval a napirend közlésével egyidejűleg, az ülést megelőző 15 nappal előbb meghívja a 
társaság ügyvezetőjét és a felügyelő bizottság tagjait. Ezen ülése nyilvános, az időpont és a 
napirend közzététele Csorvás Város Polgármesteri Hivatala hirdetőtábláján történik. 

 
8.4./  A társaság legfőbb szerve kizárólagos hatáskörébe tartoznak mindazok a kérdések, 
 amelyeket a törvény  a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal. 
 
9./ A társaság ügyvezető és képviseleti szerve 
 
9.1./ A társaság ügyeinek intézését és a társaság képviseletét az ügyvezető látja el, aki jogosult 
 az ügyvezetői cím használatára. 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. 
 
9.2./ Az ügyvezető feladata: 
 



- a társaság képviselete harmadik személyekkel szemben, valamint bíróságok és más hatóságok előtt, 
- a munkáltatói jogok gyakorlása; 
- a társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről való gondoskodás; 
- a társaság számviteli törvény szerinti beszámolójának (vagyonmérlegének, vagyonkimutatásának) 
elkészítése és az alapító elé terjesztése; 
- az alapító tag kérésére a társaság ügyeiről felvilágosítás adása, 
- betekintés lehetővé tétele az alapító tag részére a társaság üzleti könyveibe és irataiba; 
- az alapító döntésre felkérése azokban az esetekben, amikor egyébként alapítói határozathozatal nem 
lenne kötelező; 
- az alapító határozatainak nyilvántartása a Határozatok Könyvében. 
 
9.3./ A társaságnak egy ügyvezetője van: 
 
név: Samu Kálmán 
szül: Csorvás, 1962. 05.15. 
an: Szombati Erzsébet 
lakik: 5920 Csorvás, Tavasz u. 35. 
Az ügyvezető megbízatása 2014. június 30. napjáig tart. 
 
9.4./ 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. 
 
II. A társaság alapító okirata 12-14. pontja helyébe az alábbi rendelkezések kerülnek: 
 
12./ Felügyelő Bizottság 
 
12.1./ A Felügyelő Bizottság ellenőrzi a társaság működését, gazdálkodását és a társaság 
ügyvezetését. 
 
12.2./ A Felügyelő Bizottság feladat- és hatásköre különösen: 
 
- köteles megvizsgálni az alapító elé terjesztett valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint 
minden olyan előterjesztést, amely az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyekre vonatkozik, 
- írásbeli jelentést készít a számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény 
felhasználásáról, amely jelentés birtokában határozhat az alapító; 
- ellenőrzi a vagyonmérleg tervezeteket és a vagyonleltár tervezeteket; 
- az ügyvezetőről és a társaság alkalmazottairól jelentést, felvilágosítást kérhet, 
- megtekintheti, illetve megvizsgálhatja a társaság könyveit és iratait. 
 
12.3./ 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. 
 
12.4./ 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. 
 
12.5./ Ha az Alapító a társaság törvényes működése helyreállítása érdekében szükséges 
 intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelő Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a 
 törvényességi felügyeletet ellátó szervet. 



 
12.6./ A Felügyelő Bizottság 3 tagból áll, tagjait 5 évre az Alapító választja, újraválaszthatók. 

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 tagját e minőségében a társaság tagjai, illetve a munkáltatója nem 
utasíthatja. 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 8 napon belül köteles intézkedni az ülés 30 
napon belüli történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga 
jogosult az ülés összehívására. A Felügyelő Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg, az 
Alapító hagyja jóvá. 
 

12.7./ A Felügyelő Bizottság tagjai:  
 
1. Tyichi András 
an: Bella Mária 
lakik:  5600 Békéscsaba, Tessedik u. 28. 
 
2. Zakál Dezsőné 
l.név: Szabó Mária 
an.: Borbély Mária 
lakik: 5920 Csorvás, Dózsa u.30. 
 
3. Dr. Papp János 
an.: Bánki-Horváth Zsuzsanna 
lakik: 1062 Budapest, VI. ker. Aradi u. 64. fszt. 2. 

 

A felügyelő bizottsági tagok megbízatása 2016.01.26. napjáig tart. 

 
13./ Vegyes rendelkezések 
 
13.1./ A társaság a gazdálkodási eredményét nem oszthatja fel.  
 
13.2./ A társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó 
 vagyon az alapítót illeti meg. 
 
13.3./ A társaság más társasági formába csak nonprofit jellegének megtartásával alakulhat át, 
 nonprofit gazdasági társasággal egyesülhet, illetve nonprofit gazdasági társaságokká  válhat 
szét.  
 
13.4./ A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a a  Polgári Törvénykönyv 
 rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 
Egyebekben az alapító okirat rendelkezései nem változnak. 
 
Jelen alapító okirat módosítás a Csorvás Város Képviselő-Testülete a …./2014.(IV.29.) KT számú 
határozattal elfogadta. 
 
C s o r v á s ,  2014. április 29. 
 
 



        Csorvás Város Önkormányzata 
         alapító 

       képv: Szilágyi Menyhért polgármester 
 
 
 
Ellenjegyezte: 


