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ALAPÍTÓ OKIRAT 
 
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint Alapító az 1959. évi IV. 
törvény, a 2006. évi IV. törvény (továbbiakban: Gt.), valamint a közhasznú 
szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény rendelkezései alapján a települési 
mikrotérségi közszolgáltatások szervezésében, a civil szervezetek segítésében, 
kulturális és szolgáltatási feladatok ellátásban, térségi és települési gazdaság- és 
területfejlesztési célú támogatások pályázati rendszereinek működtetésében, az ezzel 
összefüggésben lévő egyéb tevékenységek végzésében való közreműködésre, valamint 
az ezekhez kapcsolódó programok lebonyolítására közhasznú társaságot alapított, 
amely közhasznú társaság a Cg.08-14-001562 szám alatt bejegyzésre került a 
cégnyilvántartásba. Az alapító a Gt. 362. § (3) bekezdés alapján a közhasznú társaság 
nonprofit korlátolt felelősségű társaságként történő továbbműködése mellett döntött 
és alapító okiratát ennek megfelelően módosította.  
 

I. 
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 
1. 

A TÁRSASÁG CÉGELNEVEZÉSE 
 

Szolgáltató és Kulturális Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
 

1/A. 
 

A TÁRSASÁG RÖVIDÍTETT CÉGELNEVEZÉSE 
 

Szolgáltató és Kulturális Központ Nonprofit Kft. 
 

2. 
A TÁRSASÁG SZÉKHELYE 

 
HU 9461 Lövő, Fő u. 32 
 

3. 
A TÁRSASÁG MŰKÖDÉSÉNEK IDŐTARTAMA 

 
A Szolgáltató és Kulturális Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
(továbbiakban Társaság) határozatlan időtartamra jön létre. 
A Társaság a cégjegyzékbe való bejegyzéssel, a bejegyzés napjával jött létre. 
Az üzleti év az első évben a bejegyzés napjától az év utolsó napjáig tart, a 
továbbiakban mindig a naptári évvel azonos időtartam. 
 

4. 
A TÁRSASÁG ALAPÍTÓJA 

 
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (Székhelye: HU 9461 Lövő, Fő u. 
181., törzskönyvi nyilvántartási száma: 367088000, adószáma: 15367084208, 
képviseli: Lövő Község mindenkori Polgármestere, jelenleg Balics János. Alapító 
határozat száma: 73/2006 (12.15.) 
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5. 
A TÁRSASÁG JOGÁLLÁSA 

 
A Társaság ( általánosan ) közhasznú, önálló jogi személy. 
 

6. 
A TÁRSASÁG CÉLJA 

 
A Társaság célja, hogy Lövő Község és az Alpokalja Mikrotérség területfejlesztési 
feladatait, céljait elősegítse, a fejlesztési programokat összehangolja, kutatásokat, 
felméréseket végezzen a területfejlesztéssel összefüggésben. Kulturális tevékenységgel 
és információnyújtással segítse a térség lakóit. Pályázatfigyelési, pályázatírói, 
valamint a nyertes pályázatok menedzselésével kapcsolatos feladatokat ellássa. 
 
A Társaság célja, hogy saját és állami forrásokból, EU-s és hazai forrásokból származó 
támogatásokból a mikrotérségi fejlesztési koncepciók, programok, és ezek alapján 
fejlesztési kezdeményezéseket készítsen elő. Közreműködjön a fejlesztésekhez 
kapcsolódó projektek elkészítésben, ezekkel összefüggésben lévő egyéb tevékenységek 
végzésében. A Társaság célja, hogy az egyes pályázatokon való részvétellel kapcsolatos 
előkészítő, információs és technikai szolgáltatási feladatokat ellássa. Tevékenysége 
során – lehetőségeihez mérten - segítse elő Lövő település és az Alpokalja 
Mikrotérség fejlődését. Továbbá a fentiek terén tevékenységet fejt ki a Nyugat-
Dunántúli régióban, és határon átnyúló működést is kifejt. 
 
A Társaság Alapítója kijelenti, hogy a Társaság tagján kívül más természetes és jogi 
személyek is részesülhetnek a Társaság közhasznú szolgáltatásaiból akként, hogy - 
sajtó útján - információhoz juthatnak a térség területfejlesztési potenciáljáról és a 
lehetséges támogatási forrásokról. 
 
A Társaság Alapítója kijelenti továbbá, hogy a Társaság közvetlen politikai 
tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak támogatást nem 
nyújt. Sem az országgyűlési választásokon, sem az önkormányzati választásokon nem 
támogat jelölteket, és nem nyújt támogatást olyan szervezeteknek, amelyek politikai 
tevékenységet folytatnak. 
 
A Társaság tevékenysége során olyan közfeladatot láthat el, amelyről törvény vagy 
törvény felhatalmazása alapján más jogszabály rendelkezése szerint valamely állami 
szervnek vagy helyi önkormányzatnak kellene gondoskodnia.  

 
7. 

A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGI KÖREI 
 

A Társaság képesítéshez kötött tevékenységét, ha jogszabály – ide nem értve az 
önkormányzati rendeletet – kivételt nem tesz, csak akkor folytathat, ha e 
tevékenységben személyesen közreműködő tagjai, munkavállalói, illetve a társasággal 
kötött tartós polgári jogi szerződés alapján a társaság javára tevékenykedők között  
legalább egy olyan személy van, aki a képesítési követelményeknek megfelel. Ha 
valamely gazdasági tevékenység folytatását jogszabály – ide nem értve az 
Önkormányzati rendeletet – hatósági engedélyhez (működési engedélyhez) köti, a 
gazdasági társaság e tevékenységét csak az engedély birtokában végezheti. 
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A Társaság az alábbi közhasznú tevékenységeket, az alábbi közfeladathoz 
kapcsolódóan végzi:  
 
Közhasznú tevékenység: Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak 
gondozása 
Közfeladat: A családok védelme  és a családok jólétének erősítése, a munkavállalás 
és a családi élet összeegyeztetésének elősegítése, gyermekvállalás támogatása, 
gyermekvállalási szándék megvalósulásának segítése. ( Jogszabályhely: 2011. évi 
CCXI. tv. a családok védelméről 1.§-6.§  
Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások/ellátások 
(Jogszabályhely: 2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 
13.§ (1) 8. , 23§ (5) 11.  
Szociális ellátások biztosítása (Jogszabályhely: 2011. évi CLXXXIX. tv. 
Magyarország helyi önkormányzatairól 23.§ (4) 4.  
 
Közhasznú tevékenység: Műemlékvédelem  
Közfeladat: A nemzeti emlékhelyek védelme és hozzáférhetővé tétele 
(Jogszabályhely: 2001. évi LXIV. tv. a kulturális örökség védelméről 61/B § (3)  
Az épített környezet alakítása és védelme (Jogszabályhely: 1997. évi LXXVIII. tv. az 
épített környezet alakításáról és védelméről 57/A § (2)  
 
Közhasznú tevékenység: A tudományos tevékenység, kutatás 
Közfeladat: Együttműködés a középtávú tudomány -, technológia- és innováció-
politikai stratégia kialakításában. (Jogszabályhely: 2004. évi CXXXIV. tv. a 
kutatás-fejlesztésről és a technológiai innovációról 5. § (3)  
  
Közhasznú tevékenység: Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés 
Közfeladat: általános iskolai, gimnáziumi, szakközépiskolai,szakiskolai, nemzetiségi 
nevelés-oktatás, kollégiumi ellátás, Köznevelési Hídprogramok keretében folyó 
nevelés-oktatás, felnőttoktatás, alapfokú művészetoktatás, fejlesztő nevelés, fejlesztő 
nevelés-oktatás, pedagógiai szakszolgálati feladat, a többi gyermekkel, tanulóval 
együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók óvodai 
nevelése és iskolai nevelése-oktatása, azoknak a sajátos nevelési igényű 
gyermekeknek, tanulóknak az óvodai, iskolai, kollégiumi ellátása, akik a többi 
gyermekkel, tanulóval nem foglalkoztathatók együtt, a gyermekgyógyüdülőkben, 
egészségügyi intézményekben rehabilitációs intézményekben tartós gyógykezelés 
alatt álló gyermekek tankötelezettségének teljesítéséhez szükséges oktatás, 
pedagógiai –szakmai szolgáltatás (Jogszabályhely: 2011. évi CXC. törvény a 
nemzeti köznevelésről 4 § (1) a)-u)  
Óvodai ellátás  (Jogszabályhely:  2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi 
önkormányzatairól 23 § (5) 10. , (1) 6. 
 
Közhasznú tevékenység: Természetvédelem, állatvédelem  
Közfeladat: A természetvédelmi kultúra fejlesztése, a természet védelmével 
kapcsolatos ismeretek oktatása (Jogszabályhely:  1996. évi LIII. tv. a természet 
védelméről 64. § (1)  
Településtisztaság ( közutak locsolása, síkosság-mentesítés), távhőszolgáltatás, 
ivóvíz-ellátás, szennyvízelvezetés, kezelés és –ártalmatlanítás 
(csatornaszolgáltatás), hulladékgazdálkodás, környezet – és természetvédelem 
(Jogszabályhely:   2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 
23 § (4) 3. 11. 12.  
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A közterület tisztántartásával és a lomtalanítási akciókkal kapcsolatos feladatok  
(Jogszabályhely:   1991. évi XX. tv. a helyi önkormányzatok és szerveik, a 
köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- 
és hatásköréről 21 §  
A helyi környezet – és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás, 
ívóvízellátás, szennyvízelvezetés, - kezelés és ártalmatlanítás 
(csatornaszolgáltatás), hulladékgazdálkodás  (Jogszabályhely: 2011. évi CLXXXIX. 
tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13 § (1) 11. 19.     
 
Közhasznú tevékenység: hátrányos helyzetű csoportok társadalmi 
esélyegyenlőségének elősegítése 
Közfeladat: Hajléktalanná vált személyek ellátása és rehabilitációja, megelőzés 
biztosítása  (Jogszabályhely: 2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi 
önkormányzatairól 13 § (1) 10. , 23 § (4) 12 
Hajléktalan ellátás (Jogszabályhely: 2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi 
önkormányzatairól 23 § (5) 18. 
 
Közhasznú tevékenység: Munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, 
foglalkoztatásának elősegítése, és a kapcsolódó szolgáltatások  
Közfeladat: Felnőttképzési tevékenység: meghatározott jogalanyok e törvénynek 
megfelelő, saját képzési programja alapján megvalósuló iskolarendszeren kívüli 
olyan képzése, amely célja szerint meghatározott képzettség megszerzésére, 
kompetencia elsajátítására irányuló általános, nyelvi vagy szakmai képzés, a 
felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatás.  
 (Jogszabályhely: 2001. évi CI. tv. a felnőttképzésről 3 § (2) a) b)  
 
Közhasznú tevékenység: Közhasznú szervezetek számára biztosított – csak 
közhasznú szervezetek által igénybe vehető – szolgáltatások. 
Közfeladat: Támogatja a lakósság önszerveződő közösségeit, erősíti a település 
önfenntartó képességét  (Jogszabályhely: 2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország 
helyi önkormányzatairól 6§ a)-b)  
 
Közhasznú tevékenység: Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági 
érdekképviselet 
Közfeladat: A gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladat ellátása – a gyermek 
családban történő nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének 
megelőzése és megszüntetése érdekében  (Jogszabályhely: 1997. évi XXXI. tv. a 
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 17 § (1)  
Gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások / ellátások   (Jogszabályhely:  
2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 23 § (5) 11. , 13 § (1) 
8.  
   
A Társaság közhasznú tevékenységi körei a TEÁOR’ 08 szerint: 
 
7220’08 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés 
8552’08  Kulturális képzés 
8559’08  Máshova nem sorolt egyéb oktatás 
8810’08  Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül  
8891’08  Gyermekek napközbeni ellátása 
8899’08 M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül    
9499’08 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység  - Fő tevékenység  
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5590   Egyéb szálláshely szolgáltatás  
5520   Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás 
5530   Kempingszolgáltatás  
 
A Társaság közhasznú tevékenységet segítő vállalkozási tevékenységi körei a 
TEÁOR’08 szerint: 
 
5920’08 Hangfelvétel készítése, kiadása 
1812’08 Nyomás (kivéve: napilap)  
1820’08 Egyéb sokszorosítás 
4799’08 Egyéb nem bolti kiskereskedelem 
4939’08 M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás 
7912’08 Utazásszervezés 
6201’08 Számítógépes programozás 
6202’08 Információ-technológiai szaktanácsadás 
7733’08 Irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép) 
7739’08 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése 
6203’08 Számítógép - üzemeltetés 
6311’08 Adatfeldolgozás, web-hosting szolgáltatás 
5811’08 Könyvkiadás 
5813’08 Napilapkiadás 
5814’08 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 
6010’08 Rádióműsor-szolgáltatás 
6312’08 Világháló-portál szolgáltatás 
6209’08 Egyéb információ-technológiai szaktanácsadás 
7320’08 Piac-, közvélemény kutatás 
7021’08 PR, kommunikáció 
7022’08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 
7490’08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos műszaki tevékenység 
8560’08 Oktatást kiegészítő tevékenység  
7311’08 Reklámügynöki tevékenység 
7312’08 Médiareklám 
7430’08 Fordítás, tolmácsolás  
8211’08 Összetett adminisztrációs szolgáltatás 
8219’08 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás 
8299’08 M.n.s. egyéb kiegészítő, üzleti szolgáltatás 
6399’08 M.n.s. egyéb informatikai szolgáltatás 
7740’08 Immateriális javak kölcsönzése 
8230’08 Konferencia kereskedelmi bemutató szervezése 
5914’0 8 Filmvetítés 
9004’08 Művészeti létesítmény működtetése 
9329’08 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység 
9311’08 Sportlétesítmény működtetése,  
9319’08 Egyéb sporttevékenység 
9101’08 Könyvtári, levéltári tevékenység 
6020’08 Televízió műsor összeállítása, szolgáltatása 
5911’08 Film-, video-, televízióműsor-gyártás 
9001’08 Előadó-művészet  
9002’08 Előadó-művészeti kiegészítő tevékenység 
9003’08 Alkotóművészet   
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A Társaság a vállalkozási tevékenységet a közhasznú céljai megvalósítása érdekében, 
azokat nem veszélyeztetve végzi. 
 

8. 
A TÁRSASÁG ÜGYVEZETÉSE 

 
A Társaság ügyeinek folyamatos intézésére és a Társaság képviseletére az Alapító az 
alapításától számított 5 évi időtartamra ügyvezetőt választ.  
Az ügyvezető vonatkozásban a választással, visszahívással kapcsolatos jogköröket az 
Alapító gyakorolja. Az egyéb munkáltatói jogok gyakorlására az Alapító képviselője 
(Lövő község polgármestere) jogosult. 
 
Az ügyvezető önállóan és korlátozásmentesen képviseli a Társaságot harmadik 
személyekkel szemben, valamint bíróságok és más hatóságok előtt. 
 
A Társaság ügyvezetőjének az Alapító 2014. április 01.napjától 2019. március 31. 
napjáig terjedő időre Kelemenné Lágler Éva (szül: Sopron, 1974. 12. 29.,  an.: 
Bugovics Éva, szem.ig. sz.: AS 209042 adóazonosító jel: 8394435483, 9472 Újkér, 
Felszopori u. 49. szám alatti lakos)-t választja meg. 
 
Az ügyvezető megbízatása 2014. április 01.napjától 2019. március 31. napjáig szól. 
Az ügyvezető jogai és kötelezettségei a vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint 
alakulnak. 
 
 
Az Ügyvezető feladatai, így különösen: 
 

-  a Társaság érdekeinek védelme, képviselete, 
- határozatok könyvének, tagjegyzékének vezetése,  gondoskodás a Társaság 

jegyzőkönyvének a vezetéséről, 
- az éves mérleg és vagyonkimutatás minden tárgyévet követő év március 31. 

napjáig való előkészítése 
- a Társaság munkaszervezetének kialakítása és irányítása, 
- a munkáltatói jogok gyakorlása a Társaság munkavállalói felett, 
- a Társaság képviselete hatóságok előtt és harmadik személyekkel szemben, 
- a mérleg és vagyonkimutatás elkészítése, valamint ezeknek az Alapító számára 

történő előterjesztése, tevékenységi körönként az ügyviteli és bizonylati rend 
kidolgozása, 

- a Társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetése, 
- a Társaság éves munkaprogramjának elkészítése, 
- az elfogadott éves munkatervből eredő munkafeladatok meghatározása, 
- a jelen Alapító Okiratban, a Ptk-ban és a megbízási szerződésben 

meghatározott egyéb feladatok. 
 
Harmadik személyekkel szemben az ügyvezető törvényes képviseleti jogának 
korlátozása semmis. 
 
Az ügyvezető az Alapító hozzájárulása nélkül 
- nem szerezhet részesedést a társaságéval azonos tevékenységet 

főtevékenységként megjelölő folytató más gazdálkodó szervezetben, továbbá  
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- nem lehet vezető tisztségviselő a Társaságéval azonos főtevékenységet végző más 
gazdasági társaságban, illetve szövetkezetben. 

 
A Társaság munkavállalóival kapcsolatos munkáltatói jogokat az ügyvezető 
gyakorolja. 
 
Az ügyvezető képviseleti jogosultságát az ügyek meghatározott csoportjára nézve a 
Társaság dolgozóira átruházhatja. Ennek érvényességéhez átruházási nyilatkozat 
szükséges. 
 
Az ügyvezető tevékenysége során a jelen Alapító okirat, az Alapítói döntések, a 
Társasági szabályzatok és a Ptk. szabályai az irányadóak. 
 
Az ügyvezető felelőssége: 
 
Az ügyvezető az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható 
gondossággal és – ha e törvény kivételt nem tesz – a társaság érdekeinek 
elsődlegessége alapján köteles ellátni. Az ügyvezető a polgári jog általános szabályai 
szerint felel a társasággal szemben a jogszabályok, az alapító okirat, illetve az Alapító 
által hozott határozatok, illetve az ügyvezetői kötelezettségei felróható megszegésével 
a társaságnak okozott károkért.  
Az Alapító az Ügyvezető részére írásban utasítást adhat, amelyet az ügyvezető 
végrehajtani köteles, de ez esetben mentesül a Ptk. 3:117 § (3) bekezdésében foglalt 
felelősség alól.  
 
Az ügyvezető az új tisztsége elfogadásától számított tizenöt napon belül azokat a 
társaságokat, amelyeknél már vezető tisztségviselő vagy felügyelőbizottsági tag, 
írásban tájékoztatni köteles. 
 
Nem lehet gazdasági társaság vezető tisztségviselője az, akit bűncselekmény 
elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett 
előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesült. 
 
Akit jogerős bírói ítélettel a vezető tisztség gyakorlásától eltiltottak, e tilalom hatálya 
alatt nem lehet vezető tisztségviselő. Akit valamely más 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.  
 
A vezető tisztségviselő és közeli hozzátartozója (Ptk. 8:1 § (1) bek. 1. ), valamint 
élettársa nem köthet a saját nevében vagy javára a társaság főtevékenységi körébe 
tartozó ügyleteket, kivéve, ha ezt a jelen Alapító Okirat megengedi. 
 
A gazdasági társaság vezető tisztségviselője és közeli hozzátartozója (Ptk. 8:1 § (1) 
bek. 1. ), valamint élettársa ugyanannál a társaságnál a felügyelő bizottság tagjává 
nem választható meg. 
 
A civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. 
törvényben  (továbbiakban. Ectv)  megjelölt összeférhetetlenségre vonatkozó 
szabályok a vezető tisztségviselőre vonatkozóan:  
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A Társaság 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 -   
- amely jogutód nélkül szünt meg, úgy, hogy az állami adó-és vámhatóság 

nyilvántartott adó – és vámtartozást nem egyenlített ki,  
- amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt 

fel, 
- amellyel szemben az állami adó-és vámhatóság üzletlezárás intézkedést 

alkalmazott , vagy üzletzárást helyettesítő bírságot szabott ki, 
- amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló 

törvény szerint felfüggesztette . illetőleg törölte.  
A vezető tisztségviselő, illetve az erre kijelölt személy köteles valamennyi érintett 
közhasznú szervezetet tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más 
közhasznú szervezetnél is betölt.     
 
Az ügyvezetői tisztségviselői jogviszony megszűnik: 
- az időtartam lejártával, 
- visszahívással, 
- a törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével, 
- lemondással, 
- az ügyvezető halálával, 
- külön törvényben meghatározott esetben. 
 
 

9. 
 

A TÁRSASÁG NYILVÁNOSSÁGA 
 
A Társaság nyilvánossága biztosítását nem csak a döntéshozatali eljárás során, hanem 
a működés alatt is biztosítani kell. Az Alapító üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni. 
Az ügyvezető az alapító döntéseiről folyamatos nyilvántartást vezet (határozatok 
könyve), az év elejétől emelkedő sorszámozással, amelyből az alapító döntésének 
tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya és 
névszerinti szavazás esetén személye is megállapítható.  
 
Az alapító határozatait a meghozataluktól számított 15 napon belül postai úton kell 
közölni az érintettekkel, és ezzel egyidejűleg a társaság székhelyén található nyilvános 
hirdetőtáblán is ki kell függeszteni legalább 30 napra a meghozott határozatok 
szövegét. Ennél rövidebb határidőt akkor köteles az Ügyvezető teljesíteni, 
amennyiben azt a hozott határozat jellege megkövetel. Az ügyvezető köteles a 
Társaság hirdetményeire vonatkozó hirdetőtáblát biztosítani a Társaság székhelyén, 
legkésőbb a Társaság bejegyző végzésének kézhezvételekor. 
 
A Társaság működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba a Társaság 
ügyvezetőjével történt előzetes egyeztetés alapján munkaidőben bárki betekinthet, 
saját költségére másolatot készíthet. A keletkezett iratokba történt betekintés iránti 
kérelem történhet rövid úton, telefonon, írásban, telexen, telefaxon, e-mail-en. A 
Társaság a betekintést kérő kérelmét, a kérelem tudomására jutásától számított 3. 
munkanapig köteles teljesíteni. Az ügyvezető akadályoztatása esetén köteles 
helyettesről gondoskodni. 
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A Társaság éves beszámolója, a közhasznúsági jelentés és a társadalmi közös 
szükséglet kielégítéséért felelős szervvel kötött megállapodás megtekinthető az előző 
pontban meghatározott feltételekkel. A Társaság éves beszámolója megtekinthető a 
társaság székhelye szerint illetékes cégbíróságon is. 
 
A Társaság tevékenységével és gazdálkodásával kapcsolatos ülésekről a szolgáltatást 
igénybevevőit értesíteni kell. Az értesítési határidők megegyeznek az Alapító ülésének 
összehívásának rendjével. 
 
A társaság működéséről és szolgáltatásai igénybevétele módjáról a Társaság 
rendszeres tájékoztatást ad a helyi sajtón és médián keresztül, amely konkrétan a 
Község területén lévő három nyilvános hirdetőtáblát és a Lövő Kábel TV-t jelenti.  

 
10. 

KÉPVISELET, CÉGJEGYZÉS 
 
A Társaságot bíróság és más hatóságok előtt, valamint harmadik személyekkel 
szemben az ügyvezető önállóan jogosult képviselni. A cégjegyzés úgy történik, hogy a 
Társaság géppel, vagy kézzel írt, előnyomott, vagy nyomtatott cégneve alá a Társaság 
ügyvezetője önállóan, minden korlátozás nélkül a hitelesített aláírási címpéldánynak 
megfelelő módon névaláírását írja. 
 

II. 
A TÁRSASÁG PÉNZÜGYI FELTÉTELEI 

 
 

11. 
A TÁRSASÁG TÖRZSTŐKÉJE 

 
3. 000. 000.- Ft, azaz Hárommillió forint 

 
Ebből:  

- készpénz: 3.000.000.-Ft, azaz Hárommillió forint    
 - nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás :   nincs 
 
Az Alapító kijelenti, hogy a Társaság törzstőkéjét az Alapító Okirat elfogadását 
követően egy hónapon belül biztosítja. 
 
A Társaság vállalkozási tevékenységéből származó nyereségét a társaság közhasznú 
tevékenységére kell fordítani. 
 

12. 
A TÖRZSBETÉT 

 
                                            Készpénz:         nem pénzbeli  Összesen:       Üzletrész: 
 

vagyoni hozzájárulás    
 
 
Lövő Község Önkormányzata:           3.000.000,-Ft           -            3.000.000,-Ft    
100% 
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(9461 Lövő, Fő u. 181.) 
 
Az Alapító törzsbetéte arányában a Társaságban 100 %-os üzletrészt szerez.  
 
A Társaságban az Alapító jogait és a Társaság vagyonából őt megillető hányadot az 
üzletrész testesíti meg. 
 
A Társaság a saját üzletrészét nem szerezheti meg. Ha a Társaság az üzletrészek 
felosztása, vagy a törzstőke felemelése folytán új tagokkal egészül ki, és így 
többszemélyes társasággá válik, a tagok kötelesek az Alapító Okiratot Társasági 
Szerződésre módosítani (Ptk. 3:209 § (3) bek.). 
 
 

III. 
PÉNZÜGYI RENDELKEZÉSEK 

 
13. 

AZ ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSÁNAK KÖLTSÉGEI 
 

Az Alapító Okirat módosításának a költségeit a Társaság viseli, amelyet az Alapító tag köteles, 
a Társaság részére megelőlegezni. A  költségek  összege a 200.000 Ft-ot nem haladhatja meg. 
 

14. 
A TÖRZSBETÉT 

 
A Társaság javára az Alapító tag által történő törzsbetét szolgáltatás készpénzben 
történik. A törzstőke emelésére vagy csökkentésére az Alapító döntése alapján 
kerülhet sor. 
 

15. 
A TÁRSASÁG GAZDÁLKODÁSA 

 
A Társaság az Alapító által jóváhagyott éves gazdálkodási terv alapján gazdálkodik. 
Az éves gazdálkodási időszak tárgyév január 1-jétől december 31-ig tart. 
 
Az ügyvezető köteles minden év végét követően mérleget készíteni és olyan 
beszámolót készíteni, melyből a Társaságnak az elmúlt év végén felmérhető gazdasági 
helyzete kitűnik.  
Az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg az ügyvezető köteles elkészíteni a 
közhasznúsági jelentést is. A beszámolókat az ügyvezető terjeszti elő az Alapító 
részére. A Társaság gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt a jelen 
Alapító Okiratban meghatározott közhasznú tevékenységei céljára fordítja. 
 

16. 
PÓTBEFIZETÉSEK 

 
A jelen Alapító Okiratban a Társaság alapítója - a veszteségek fedezése érdekében - 
üzleti évenként egyszer pótbefizetés teljesítésére vállal kötelezettséget, amennyiben a 
Társaság törzstőkéje a törzstőke 50 %-ára lecsökken. 
A pótbefizetéseket betétarányosan kell teljesíteni, amelynek mértéke az alapító 
törzsbetétének összegét nem haladhatja meg. 
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A pótbefizetések összege a tag törzsbetétének nagyságát nem érinti. A veszteség  
pótlásához nem szükséges pótbefizetéseket az alapító részére vissza kell fizetni. 
A pótbefizetési kötelezettséget az alapító készpénzben, egyösszegben köteles 
teljesíteni a Társaság javára, a megjelölt pénzintézetnél vezetett számlájára történő 
befizetéssel. 
A pótbefizetés teljesítésére minimum 30, maximum 50 napos határidő tűzendő. A 
pótbefizetés késedelmes teljesítése, vagy a teljesítés elmulasztása esetén a Ptk. 3:183 
§. (4) bekezdésének rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 

IV. 
A TÁRSASÁG SZERVEZETE 

 
17. 

AZ ALAPÍTÓI HATÁSKÖRÖK 
 

A Társaságnál a Társaság legfőbb szerve hatáskörébe tartozó kérdésekben az Alapító 
dönt, erről az ügyvezetőt és a vezető tisztségviselőket írásban köteles értesíteni. Az 
Alapító a kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdésekben hozott döntése előtt köteles a 
Felügyelő bizottság és az Ügyvezető írásos véleményét beszerezni, a kérdésben e 
nélkül döntés nem hozható. A személyi kérdésekkel kapcsolatos döntés ez alól 
kivételt képez. Az írásos vélemény nyilvános. A véleményezési jog gyakorlása: az 
Ügyvezető és a Felügyelő bizottság elnöke az Alapító írásos megkeresésére három 
munkanapon belül köteles véleményét írásban megadni és az alaptó részére átadni. A 
Felügyelő Bizottság nevében a véleményezési jogot az elnök gyakorolja, a Felügyelő 
Bizottság következő ülésén azonban köteles a tagokat tájékoztatni.  
 

Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik: 
  
a/ a Számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása 
b/ törölve  
c/ pótbefizetés elrendelése és visszatérítése 
d/ elővásárlási jog gyakorlása a társaság által  
e/ az elővásárlásra jogosult személy kijelölése 
f/ az üzletrész kívülálló személyre történő átruházásánál a beleegyezés megadása 
g/ eredménytelen árverés esetén döntés az üzletrészről 
h/ üzletrész felosztásához való hozzájárulás és az üzletrész bevonásának elrendelése   
i/ a tag kizárásának kezdeményezéséről való határozat  
j/ az ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása.  
k/ a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívása és díjazásának 
megállapítása 
l/  a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása 
m/ olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság saját tagjával, 
ügyvezetőjével vagy azok közeli hozzátartozójával ( Ptk. 8:1 § 1.), illetve élettársával 
köt 
n/ a tagok, az ügyvezetők, a felügyelőbizottsági tagok, illetve a könyvvizsgáló elleni 
követelések érvényesítése 
o/ a társaság beszámolójának, ügyvezetésének, gazdálkodásának könyvvizsgáló által 
történő megvizsgálásának elrendelése 
p/ az elismert vállalatcsoport létrehozásának előkészítéséről és az uralmi szerződés 
tervezetének tartalmáról való döntés, az uralmi szerződés tervezetének jóváhagyása 
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q/ a társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának elhatározása, azzal, 
hogy közhasznú társaság gazdasági társasággá nem alakulhat át, csak közhasznú 
társasággal egyesülhet, illetve csak közhasznú társaságokká válhat szét 
r/ az alapító okirat módosítása 
s/ a törzstőke felemelésének és leszállításának elhatározása 
t) törzstőke emelés esetén a tagok elsőbbségi jogának kizárása 
u) törzstőke emelés során az elsőbbségi jog gyakorlására jogosultak kijelölése 
v) törzstőke felemelésekor, illetve az elsőbbségi jog gyakorlása esetén a törzsbetétek 
arányától való eltérés megállapítása 
w) törzstőke leszállításakor a törzsbetétek arányától való eltérés megállapítása 
x) a közhasznúsági jelentés elfogadása 
y) az olyan szerződés jóváhagyása, amelyet a Társaság a társadalmi közös szükséglet 
kielégítéséért felelős szervvel köt a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről.  
z) mindazok az ügyek, amelyeket törvény vagy az alapító okirat az alapító kizárólagos 
hatáskörébe utal.  
 
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a társaság alapítója 
szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal ülésezik. Az Alapító akkor is 
köteles ülésezni, ha ez a Társaság érdekében haladéktalanul szükségessé válik. 
Haladéktalanul össze kell hívni a Képviselő-testület ülését  a szükséges intézkedések 
megtétele végett, ha a Társaság mérlegéből, könyvviteli nyilvántartásából kitűnik, 
hogy a saját tőke valamely veszteség folytán a törzstőke felére, illetve 3.000.000 Ft, 
(azaz Hárommillió  forint) alá csökkent, továbbá ha a Társaság fizetéseit beszűntette 
és a vagyona a tartozásokat nem fedezi. 
 
Ülései összehívásának rendjére, a napirend közlésének módjára, üléseinek 
nyilvánosságára, határozatképességére és a határozathozatal módjára a 
Képviselőtestület Szervezeti és működési Szabályzatában foglaltak az irányadók.  
 
A társaság a működésével, szolgáltatásai igénybevétele módjával, beszámolói 
közzétételével kapcsolatosan a nyilvánosságot biztosítja, egyrészt a jogszabályokban 
meghatározott módon (közzétételi kötelezettség), másrészt jelen Alapító okirat 
szerint az irat-betekintési és felvilágosítás-adási jog rögzítésével. 
A számviteli törvény szerinti beszámolót a  cégbíróságnál letétbe kell helyezni. 
 

18. 
A VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGÉRE 

VONATKOZÓ SZABÁLYOK 
 
Nem lehet a Társaság könyvvizsgálója, Felügyelő bizottságának tagja az a személy, aki 
a.) az alapító tagja, vagy elnöke, a társaság ügyvezetője 
b.) a Társasággal a megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló 
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha 
jogszabály másként nem rendelkezik 
c.) a társaság cél szerinti juttatásából részesül, - kivéve a bárki által megkötés 
nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat és a társadalmi szervezet által 
tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti 
juttatást -, illetve 
d.) az a.) – c.) pontokban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.  
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A vezető tisztségviselő köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen 
tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is 
betölt.   
e.) A vezető szerv valamint az ügyintéző és képviseleti szerv  határozathozatalában 
nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk. 8:1 § 1.), (a 
továbbiakban: hozzátartozó) a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól 
mentesül vagy bármilyen más előnyben részesül , illetve a megkötendő 
jogügyletben egyébként érdekelt.  Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél 
szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem 
pénzbeli szolgáltatás.  
 

19. 
A KÖNYVVIZSGÁLÓ 

Hatályon kívül helyezve.  
 

20. 
A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG 

 
A Társaságnál  3 tagú felügyelő bizottság működik. 

 
A felügyelő bizottsági taggá megválasztott személy az új tisztsége elfogadásától 
számított tizenöt napon belül azokat a gazdasági társaságokat, amelyeknél már 
felügyelő bizottsági tag, írásban tájékoztatni köteles. 
 
 A felügyelő bizottság a Társaság legfőbb szerve részére ellenőrzi a társaság 
ügyvezetését. A felügyelő bizottság a vezető tisztségviselőktől, illetve a Társaság 
vezető állású munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság könyveit és iratait 
megvizsgálhatja. 
 
A felügyelő bizottság köteles megvizsgálni a Társaság legfőbb szerve ülésének 
napirendjén szereplő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden 
olyan előterjesztést, amely a Társaság legfőbb szerve kizárólagos hatáskörébe tartozó 
ügyre vonatkozik.  
A számviteli törvény szerinti beszámolóról az Alapító csak a felügyelő 
bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat. 
 
Ha a felügyelő bizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, 
az Alapító okiratba, illetve a Társaság legfőbb szervének határozataiba ütközik, vagy 
egyébként sérti a Társaság vagy a tagok érdekeit, összehívja a Társaság legfőbb 
szervének rendkívüli ülését, és javaslatot tesz annak napirendjére. 
 
A felügyelő bizottság tagjai a Társaság legfőbb szervének ülésén tanácskozási joggal 
vesznek részt. 

 
 A felügyelő bizottság testületként jár el. A felügyelő bizottság tagjai sorából elnököt 
(szükség esetén elnökhelyettest vagy elnökhelyetteseket) választ. A felügyelő bizottság 
határozatképes, ha a tagjainak kétharmada, de legalább három tag jelen van; 
határozatát egyszerű szótöbbséggel hozza. 
 
A felügyelő bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. 
A felügyelő bizottság tagját e minőségében a Társaság Alapítója nem utasíthatja. 
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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, az Alapító maga jogosult az ülés 
összehívására. 
 
A felügyelő bizottság egyebekben az ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet a 
Társaság legfőbb szerve hagy jóvá. 
 
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 összehívni a 
társaság legfőbb szervét. 
 
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. 
 
A felügyelő bizottsági tagok megbízatásának időtartama eltérhet attól az időtartamtól, 
amelyre vonatkozóan a Társaság legfőbb szerve a vezető tisztségviselőket 
megválasztotta. 
 
A munkavállalói képviselet kivételével a Társaság munkavállalói nem válhatnak a 
felügyelő bizottság tagjává. 
 
Egyebekben a felügyelő bizottsági tagság keletkezésére és megszűnésére a Ptk. 3:22 § 
(4)-(6), 3:114 §-át, 3:25 §-át, a jogviszony tartalmára a 3:115 § rendelkezéseit 
megfelelően alkalmazni kell. 
 
A felügyelő bizottsági tagok korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a gazdasági 
társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért. 
 
A Társaság 2014. április 01.napjától 2019. március 31. terjedő időszakra Felügyelő 
Bizottsági tagjainak az alábbi személyeket választja az Alapító megjelölése alapján: 
 
Czetin Zoltánné 
(szül.: Szombathely , 1959.04.23 an.: Ekker Erzsébet, szig. sz.: OK-III.105067, adóaz. 
jel: 8337142197 , 9461 Lövő, Fő u. 215.  sz. alatti lakos) 
 
Molnár Zoltánné  
(Lövő, 1958.06.04., anyja neve: Udvardi Anna, 9641 Lövő, Vasúti sor 20. szám alatti 
lakos )  
 
Tóth Lóránt Lajosné  
(szül.: Sopron, 1965.03.12 , an.: Tóth Mária, 9461 Lövő, Mező u. 4.sz. alatti lakos) 
 

A Felügyelő Bizottság feladatai különösen: 
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a./ a Társaság ügyvezetésének ellenőrzése, ennek keretében az ügyvezetőtől és a 
társaság alkalmazottaitól jelentést, felvilágosítást kérhet, megtekintheti a társaság 
könyveit és nyilvántartásait, 
 
b./ megvizsgálni minden egyéb fontosabb jelentést és mérleget, e vizsgálat 
eredményét a Felügyelő Bizottság elnöke ismerteti, 
 
c./ írásbeli jelentés készítése a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti 
beszámolóról az Alapító részére, 
 
d./ az Alapítónak jelezni, ha a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről 
kötött szerződés megszegését észleli, 
 
e./ a kijelölt tag képviseli a Társaságot az ügyvezetővel kötendő szerződések 
esetén, valamint az ügyvezető ellen indítandó perekben, 
 
f./ a Felügyelő Bizottság köteles az Alapító döntését kezdeményezni, ha azt az 
ügyvezető elmulasztja, továbbá ha a közhasznú tevékenység feltételeiről kötött 
szerződés megszegését észleli vagy a társaság érdeke azt megkívánja. 

  
g.) a felügyelő bizottság köteles az intézkedésre jogosult vezető szervet 

tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerzett tudomást, 
hogy  
- a szervezet működése során olyan jogszabálysértés, vagy a szervezet érdekeit 

egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek 
megszüntetése vagy következményei elhárítása , illetve enyhítése az 
intézkedésre jogosult vezető szerv döntését tesz szükségessé, 

- a vezető tisztségviselők felelősségét megállapító tény merült fel.  
 
A Felügyelő Bizottság az ügyrendjét maga állapítja meg és azt az Alapító hagyja jóvá. 
 

V. 
A TÖRZSTŐKÉT ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK 

 
21. 

TÖRZSTŐKE FELEMELÉSE 
 
1.)  Ha az Alapító a törzstőke felemelését határozza el, a felemelt törzstőkét új 
törzsbetétek befizetésével kell teljesíteni, kivéve a Ptk-ban szabályozott eseteket.  
 
2.) A törzstőke felemelésének csak a korábbi törzsbetétek teljes befizetése után van 
helye. 
 
3.) A törzstőke  felemeléséhez az Alapító határozata szükséges. 
 

22. 
TÖRZSTŐKE LESZÁLLÍTÁSA 

 
A törzstőke leszállítására a Ptk. vonatkozó szakaszai az irányadók, e Alapító Okirat  
speciális rendelkezéseket nem ír elő. 
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VI. 
VEGYES RENDELKEZÉSEK 

 
23. 

 
1.) Azokhoz a tevékenységekhez, melyek gyakorlásához külön jogszabályok 
szakképzettséget írnak elő, a Társaság a szakképesítési feltételt alkalmazott, vagy 
megbízás útján biztosítja. 
 
2.) A jelen Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekre a Ptk. rendelkezései, az 
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény továbbá az Ectv. rendelkezései 
irányadóak. 
 
3.) Alapító tudomással rendelkezik arról, hogy a jelen Alapító Okiratot érintő  
bármely változást köteles 30 napon belül a Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróságnál, 
mint Cégbíróságnál bejelenteni. 
 
4.) Az Alapító tudomással bír arról, hogy 
 

a.) Egyszemélyes társaságnál taggyűlés nem működik, a társaság legfőbb szerve 
hatáskörébe tartozó kérdésekben az Alapító testületi ülésen dönt. 

 
b.) Az Egyszemélyes Társaság és az Alapító közötti szerződés érvényességéhez a 
szerződés írásba foglalása szükséges. 
 
c.) Egyszemélyes társaság a saját üzletrészét nem szerezheti meg. 

 
d.) Törölve  

 
5.) Törölve  
 
6.) Törölve  
 
7.) A közhasznú szervezet több tagból álló szerveinek ülései nyilvánosak, a 
nyilvánosság csak jogszabályban meghatározott esetben korlátozható.  
 
 

24. 
 

BETEKINTÉSI JOG 
 
A vezető tisztségviselők jogosultak a Társaság nyilvántartásaiba, könyveibe 
betekinteni, valamint az ügyek menetéről kellő felvilágosítást kérni, valamint a 
Társaság határozatairól hiteles másolatot kérni.  
 

25. 
 

A TÁRSASÁG MEGSZŰNÉSÉNEK ESETEI 
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Jogutód nélkül szűnik meg a Társaság:  
- az Alapító okiratban megjelölt időtartam eltelt, vagy más megszűnési feltétel 

megvalósult, 
- az Alapító elhatározza a jogutód nélküli megszűnést,  
- a cégbíróság a Ctv-ben meghatározott okok miatt megszűnteti, 
- jogszabály így rendelkezik. 
-   Jogutóddal szűnik meg a társaság társasági formaváltás, egyesülés és szétválás     
esetén.  
 
A Társaság a cégjegyzékből való törléssel szűnik meg.  
 
A Társaság megszűnése esetén a hitelezők kielégítése után a fennmaradó vagyonból 
először a pótbefizetéseket kell visszatéríteni, majd a további vagyon az Alapítót illeti 
meg, azzal, hogy az Alapító azt köteles a megszűnt társaságéhoz hasonló célra 
fordítani, és erről a nyilvánosságot megfelelően tájékoztatni.  
 
A vagyont – a nyilvánosság megfelelő tájékoztatása mellett - a társaság 
főtevékenysége szerinti hasonló közhasznú tevékenységre kell fordítani, amelynek 
kedvezményezetti köre megegyezik a jelen társaság kedvezményezetti körével. A 
megmaradó vagyon felhasználásának módját a társaság a közfeladat ellátásáért 
felelős szervvel is egyezteti. A nyilvánosság megfelelő tájékoztatása a Község területén 
lévő három nyilvános hirdetőtáblán és a Lövő Kábel TV-n keresztül történik.  
 
Amennyiben a Társaság közhasznú jogállása megszűnik, úgy köteles köztartozásait 
rendezni, illetőleg a közszolgáltatási szerződéseiből eredő feladatait időarányosan 
teljesíteni 
 
Az Alapító az Alapító Okirat, valamint annak mellékleteinek elkészítésével, 
ellenjegyzésével, továbbá a cégeljárás lefolytatásával, Dr. Erős Anikó, 9600 Sárvár, 
Rákóczi Ferenc u. 22) sz. alatti ügyvédet bízza meg. 
 
A jelen Alapító Okiratot az alulírott napon és helyen a Társaság Alapítója és 
ügyvezetője, mint akaratával mindenben megegyezőt jóváhagyólag írta alá. 
 
Alapító jelen Alapító Okiratot elolvasta, és mint akaratával mindenben egyezőt, 
helybenhagyólag aláírta. 
 
Lövő, 2008. december 18.  
 
 

 
         Balics János     

                    Lövő Község Önkormányzat     
               Alapító                    
 
Szerkesztette és ellenjegyezte:  
 
Aulírott ügyvéd igazolom, hogy a létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt 
szövege megfelel a létesítő okirat-módosítások alapján hatályos tartalmának. Az 
egységes szerkezetű okirat elkészítésére a létesítő okirat  7, 8., 11., 12., 16., 17., 18., 
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20.,21. 22., 23. pontjának változása adott okot. A változást dőlt betű jelzi a 
szövegben. A létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövegén a 2013. évi 
CLXXVII. Törvényben foglalt módosítási kötelezettségnek eleget téve átvezetésre 
kerültek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti változások, 
az Alapító  ……../2014.(05….) sz. határozata alapján, amely határozattal a 
taggyűlés elhatározta a Társaság Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló 
továbbműködését.  
Sárvár, 2014-05-08    
     Dr. Erős Anikó ügyvéd  
 
 
 
 
 


