
Eey!égs géÍleetbé Íoglált szöveg

ALAPÍTT o KIRA T

Á Na$,kmizsa és kómyéke Fogla]koÍaÉ5i' sacjáljs és KöaúYelódsi K0zn6aú TáIsóíg
létrchozásdól, melyet alapitó a többsó! sódositott és ldegésálett 1959,évi rv'tv'/A MagyÚ
KóáársBíg Polgári TöNénytónyvéÍóy és a G&dBági TáÍgsáeokól szóló l99''éü
oúrv,tv alapjáq aluü'ott naPon és hgba u slábbi felt&el€k mellett bo4rt lélre A TáMság
cáj4 hTgy elóségilse Nasylonizsa kómyekén a fTsIalkT'atási hely&t jaútasá! kepzési
lehetóség€t bEtosítsoI\ r€lrabiliúciós fogla]kozlajá.t vwez@' kinúvelódési feladatokat
lá$on el' csaiÁdsegitó és 8yemekjóléli lzolgájtaÉl !Éjt$D

A Közr,GszNÚ Tr{RsAs,Á.c cÉcNElE És szÉlccl,YE. TilUsA

1 A TáÍgsáe cécleve: Nagykmizsa és Komyéke Fog1a]ko'tatási' szociais és Ködűv.lódési

Á TársNág .öüdirett nde: Nagykmjaa és Ki'myéke logalkoÍaÍási' szociá.lis és

2, A Tásaság szé.ldÉly€: 8800 Nag]/keizsa letőí ui@ 5.

3 A Tá6aság 1ipÜsa: icemelkedóü közhaszfu iársság

3/A A KözhMú liJsóág ad múk.'dlel€tt résáa ónáló belyj sz €reti egys*:

Nwe: Na5/te'la és Könryéke lo€la1koáatá5i, szooi]is és Kóaűv€lódési (öáasaú
Tá'9úg családsgiló és cymekjóIéli szoIg.íara

száóel'q 8300 Na8ytmizsa Pí'ófi utca 5',9,

Napí1ása idópontjs: 1998' judus 4'

Mijködése jdőtaltma: batáJoa{fu

4 goleá]atjogá.uása] RévbÓi ónánó geÚdet' nem leldelkdik óná]ló 9án áv6!'
p&'fo'ga]nát a I.h, .oTl Ban} l.t NacykÚjzsaj Fiókj4 117490l5.2003?886'9.
szánnájá!,' elkiilönitétta kel l€zél'j

A volgálat célja Á köáasú sedetet lét!éhozó önkomÁnyzatok t.lepütésjn a
] 5/ ] 998, ov' 3 0 ) NM .endeletben me€bÁ'ÁÍozolr feladalok e[ítá$ Elsósoóan a
hátdnyos hebzelbe kerüh Bemekek m€8leleló kÓ.ilnények kózrti tónmó nevelésének
elósgilésq a giilők és gyemekek tájéko'atása jogaitÍól és lehe1óségeikÍq Mrmi
segitséenÉjtás' á 'atalkoÍúatat ve9ély€'etó olok idóben tóÍténó fetárásá, a csa]ádi
koÍíiktlsok megoldásábe !a]ó közemúktdés / e önkofuáÍyza$k}aj kdótr
negll]apod& a]apjá! /
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Áz A1-APiTT NE\EÉs sá(IsLYE:

4'Á2 alapiló Deve: Na$'anj4a és kömyaó telaliléset TÚtllef9jlesztési Társtása

Az A]apltó cíDe: 8800 Nag,kfujzsa P€tóí üt.á 5'sz'

Á TÁxsAsÁG TEVÉ(ENYSÉGI (óP€

5/A Á TáJsság králMú twéteységá:

7450 Mu!kae'{ .toboEás. kóderís,

8042 le]nótt és €8yéb oktat&,

8532 sbciáüs €uátás elnelyeés néltijl,

913] MáshTva í€m soÍolt egyéb tóóségi, táJsadalni ievé&6ység:

. E8é99éEúegóu:s,beteg!égúeg€lőz4 egés6égij$'i Phabütációs t*ékáygég'

. szociális Ídékenység' csa]á.tJ€jtésj idóskoÍúgk soldozísa

. Neltlés és ol.tatás' kép€ség&jlesáés, imúTÍledsaés'

' Knt'i.ális ó!ötség begóvÁsa

. Temé9etvédeleÍ\ állatv€leler\

. Kómyeatvede]oi!

. Gymek & ifuságvénekla gJrcmek és itu&igi Údekképüselá,

' Eátrályos helyzetü csoportok tárladalni Bélyegye.lóségl'n€k elóseglÉse,

. I(ra.íd s kijzlekdésbiáonság védet'Íq

. Rebábi]itációs íog]alkozt2tás,

. Mmdöpi&o! \abán}os ne y7erú íélegel \ep7*' foclallo.at'siiD} eó*gkse
es á kapBolódö selaáteÁ$L

. Eurcaí&ti inte8..íció elósegilése.

9252 Múami tdékelység, lo]furáüs órókség véde]mé'

9262 E8Éb sPT.i tevékmység
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5,ts' A TáÍgság neú kózhenú tNétenységeil

0t 1 l Gabonafélélq egyéb nishoú nom soíolt nóvények Émelése,

014l Nóvéry,fu elési sblgáltaús'

02ol EÍdógedákodá.i temelés,

5523 Egyébkercskedelmiszílláshelyvolgáltatás'

Á kódÉsztú társ6ág vál]alkozbi t*ékffys€ei c$k a kőáásdú tevé!@ygég qílja]nat
negva]ósitása éld€kébe'! üokÁt nm vegélyeztetve véeeznet Á güdálkodá.a során eléí
sednín}'t rem sánatja f4 azÍ ajelfl pontbd negla!áÍozott kóásdi €vékmységei

A T{xsAsÁc \ Ac\o!\ERTEKF

6 A TáJsaság 1ór4tókéje: 3.000,000,.lt zu EráJo'nnilúó-h l.észpéM

Az ALÁPiTó TÖRZSBETÉTE És EsEDÉKEssÉGE

7 Áz A]aPitó tilÉsbetéte 3 '00o.000'.ll a@ tláromiljGíi Úelye1 e alapitó bocsát a
tálsság ÍÚdelké&sére Á lor^be1étá u alaPító e okiÍal a]ánásáva] egyidóbeÍ! i]leÜe ]0
napon belül boBátja a táJsáE Íonde]].dés.€ úg/' nTgy eá d tsgeg€t eüely€' 3 TáIsaság
nevére írlíott ba!].sáb]án. Á lózstőkÚélés ösgegset a 2 miÍió nrliJÍnik a banlszáníán
való elhelyezéseÍ & aIa!ító a cégbíóság íelé igu o!a'

8 Á TláÍsság esetlee* vesáeségei fedézésére d A1apltó a tÓÍzstőke 5 0%.ár íeg nefr
haladópóbeEzetést köteles lelesite.j. Á pólbenzetés a Alapitó tóÍabet4jét nem ftveli

Á TriRsAsÁG MŰxtDÉsE' GÁzDÁLKoDÁsÁ

9/a Á TáJsasag kózhsaú t*ékmysége soÍáí olyÚ lrÓáeladatolol lát el' mel'Íól töfumy
vaBr 1óryény felhala]nuása a]upján fuis jog9abá1y rendelk€zése genff val@ély áxmj
szeMet vagy á neIyi i'ílTmányzatna]. ke]l gondoskodnja'

9,6' Á kóáMú táMÁg e dapnó okiÉt szÚinii levék{ysége és gazdá1kodá$ le8fontosabb
ad.tait a égblÍósáeijóvánacyásl tove|ó 30 mpo! b€lúl g Ktrjzsa UjságbÚ töteles

9/c Az ús/vdetó évml€ Iegalább egy á.lkalo!üBl köreles & a]apitó $ a felÚgyeló bizottság. a
ló.ylvizsgáló és á nÉváno$ág negnjváúva1 iilés1 ÍÜtÚi Eá értékelnj kóteles u é!i
t*é*Úyséeét' be9áool a gazdá!(odás Úedml'ny*ségéról, tájékonatási ad a pályázatokTn
nyÚ ösgegek mikénti felhMáIásáró]. Betokjltést enged bámely Üdek]ődó.el. a
cedálkodásiéspáLyázaÍiiratokba,



Az ügvezető & wente nájus ] l 'ig negtáJtmdó Ü]és@ e éÍjntetteket és e trdek]ődókel
lega]ább ] 5 mppal ko.ábbe oegküldtí negnjvóva], a társság szl(nelym kjfjggesnett
birdetmény útján iletve a 9,/b' pontban meghai]írozTí sajtóbm kÓzztett' a mpirodi pontokal
és & iilés e8yéb adatait lan!.lnaó/ e ülés helyq idóponlj4 napnmdi ponrol! elötedes,1ö
gmélyq & ülés nyiluilossága halálozarhoabl nódja stb/ hjÍd.tmény ú!át kóieles

9/d Á Llrsság éves nunliíja érlékelésére a 9/c pontbÚ megl'li,irozot! Íódon TsEehvott
d|ésn kgÚl sor Á j óvánac'áya iIletve elfogadása elótésitet1 b os"ánolót d a]apitón kivül
m€g kell hjldai a felügyeló bi2othágiát és a kÓinlizsgáóful is, olyÚ idópontban, hoB' d
nég d üls elótl neg fudják táÍcyalni iIlewe Úól a úlé$e megalapoótt álásfoglálás legyen
kiálaütnató Á bszímolól a kóíjwizsgáló és a feiúgyelŐ bizottság negha]lcalása után e
álápító hagjajóví fogadja ey, Áz alapiió ad jóvánagyott, elfogadoí mérlegad.tokat a 9/b'
poítbÚ neghatáÍoatÍ saíó űján n'ilvino$ágra ke! hoaj,

A lr{RsAsÁc L CY\EZETöJE

] 0 A társaág iigyeiíeli iDléres€t és a táJsság tépüslotét u úg'lezetó látja el' Az ehő
úg1aeató foegbizalisa 1998' de@mbÚ 3l '.'g sól' felsdatait t]irsada]ni negbizatásbe látja
el, Ezt kóvetóft ü ú8)a*etói feladátkÓtt pá]yáat útjá! kivál4zloh ffiély tólri be, akjn.k a
negbizalása 3 éü idó1aÍma szóI és úegb'atása meghosszábbítnató. Á2 első pá]yáaiot úgt
keu u a]apiloía! kiifuia' hoÉy & Íg]ryüeló negbizalásá$ 1993 de*nbdében sol

A tár$ság úg]ryüetóje 2002' novembe. ] 3 .tól 3 éü idótáí@a GresoÍ Tibomé szül€leí
Hdm8ozó Teréa Azül: 194ó' 6: (oszonj Máíia/ 3778 Újudval. Dózsa ulca 3 9' a|'tti
llk6, al(i egyszemélybm és teljes jogkörel jogosu! a tásaság képüseleléÍe bmadit
gflély€k]rel smbea bíóúgok va]m'!r mís hatóságok elótt'
Az üg]ryezeló ód'uód jocosult a cégiegyl$e at}ént' hogy a Tfus&ság cé8rere neüefi kiija
a saját reljes ievet a hjteles cégarái.ási nÉa1toa!ának negÉleLóen' Áz úg'ryeetó t!á]1óú
joeosult a 1óMság ba gá!íája feietli Íendelkezye

A Tás6ág do]go&i felett a nun}áltatói jogokát u úgla*etó gyakofuÜa

Az üBryerelő kijelmü, ho5l a c&dasági ltss'8okól 9óló ] 997,éú c)(LN,tv, .ben
méghatáJo@tt kizáIási ok vele g@bfu nem á! fm tsze|érnetet]ú e üc'leetój
neebiza1á5sa] a KöáMú szNdéte'Úól szóló ] 99?'éü cr-u tv'3. és 9's á!d fel$Íolt
€stek Ugyveetó kij eloti hogy a hivatkozott j ogsz.bíyna! f€lsorolt eselek közül egyik sefo
án fm vele genben lj v*tó megbiza'ása ̂dasáása/ €setm r úe}!de!ót íyilalkoaatii
keu a kizárási o]dold fem nen áuás'ról

l o/A Az ús4ee!ó feladata h]lÓnosen
. intéá a Tárgság ügyeit' képúseli a Tárgsáeo!'
. felélós a T&saság cégbiróság €lótti bejészéséér! mjnda olym baiáÍoat és vá]toás
q'gbin5sághoz 1ö!ré!ó bejelÜtésá:fi me$iet bejelfutésér a t.lNény elóirja
eondTskodik D l997'éü cl-\,t tv 5'$/ts'pomjfum negha1ározott ad$Tk lyi]váloságm

' €gyelénnegen fe]el a TáÍsággÁl a égbíÍósághoz b€jelentetÍ adatok va]ódisá8áéí
hmadik s2mélveklcI sZnbén
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- goídoskodik a Tájsság úaeti kön'leinet sabáyvBij vaeÍégjróI'
e slapió áil.] hoart haiáÍozaÍokól foIy@atos nyilváffarrást ve-V HaLÁíozalok Köírryd

. e||.unia |fusaB ffÍ|ecel6 o vá8}'on|nL'aj{' lovabbá a bevÚo|o ' éves
nunkájáÍól' *kel a felügyeló bizottságna]q a nérle8€t s a va6/on&imu|aii5t ezen kiüjl
még a kónrBizsgálóÉl{ is negkijldi oIyan idópoltba4 nory e legtésóbb nindgn év nájus
3 l ''ig m€$anúdó éves ijlés €lótt eok 2 állásfodará$kat kj fudjá& alakjtÜj.

. u üg}aezető kö1eles @ alapttó téÍéséle a Tásasí8 üs,eiÍól felvilágosíráí ad'j, a TáJsaság
iiaeti kóiweibe és M nataiba betekjÍtést biztositej'

. eIkésá1i és a ta8g]trilés /alápító / elé igjeszli a köáasnú szfieet nűl.ödési 3abá]vzatát'

. elóké9íti és ijszehivja a közgnllésl' a belyj nüktjdési szabályza1bm loglá.ltat szeÍint,

. dónlésiról' nelyeltet a kóZ'rasaú tdékenységgel ószgfugeésben hozTt! foIymatose
táj ékoaatj a & alapíót és a felúgyeló bizottsá8 elíókét' Az alapító, a felú8'elö bjzottsíg és
u úg}aezetó e$nÍr alatitja ki a Fnde'es iífomáció.]irar1á. !od]é!' kidTlroz és
io áhagy;a e aap|' o e'e F jMi a KJ I don'e)e' t* u elinEnekl; va]ó l;A eJ ilm e
nynváÍosácra nozatali módját'

. javaslatol!égít @ atapii' régÚe a köáaÜú szd*et nűtödésének' golg'láás
igéíybwÉtelének nódjáÍ4 besámolói kó'éséíek nyilválosagm,

]o,ts' Meg9ú.ik e ügwdetó tisztsége]
' a ne8bizaÉs idórafidámk lejánáva]'
. ha u arapjtó dr ésével u úgyvézetót visyanjü4

. a tóNenybe. megnat]áJozott ]6záiisi ok belrÓve&Úésével '

476]apnó u Jgyleíó m€b aóand neBM n6Rol szinton lo mpo. be|J] |ö'e'e.
me| ugwdetoI VlLla9laÍ

KöN1.v!'IzsGÁLó

t ]. Á TÁrs6ág elsó könywizsgaója eB' évi idóÍanma: Királyné vega Mária
Ú: HoPáth Miria
Nyitv.ej(IJ 720195n(II
kfudai szám5: 001016
Nag}'kbizsa AlsólenetŐ u']4

A.lon\Mi^. ej o k!]on Í}rh'|.oa kolelfurol los a qoznlse 'Bertekdk]o
.bm reBha.áro&n o! /e|ghfrff|ensesi ok veJe.2eabÜ tn a]||enn

Nem lehet a K'rt kÓn}eizsgálója:
' a].] a vereló geP e]nÓke vasy tagja"

a kózl6aú szerv€rcttel a n€gbizaásá! kivll mis tevé&eíység kjféjlésle irán)uló
tru *'uvo\ b" ' .!ay nLjJ.\ é87s e lmt!|o es\ eb iogM'onJ be ]ix' ! ! j;eúbJJ
IuKerl 'fr |ende|}.ezx. a |óáa.u ] weNPq cel sáinJ.uflali9ibo| T)e4. ki.ée
á báJk' á]Ü] mesiüe! né(a 'g{vbe veheb off pfubenj y;bJ."eká 4 a bsadalfu
9"n.qel dl' , l.Bfu L a Mc$gi io8!Ú1! alapJÚ nyjj| o- |e'e'.ó olirarn'l
meg'o.|r cd lz.'nÚ.Uía|ásL. i!.ae e elo'o betadesbo |e]soroi s4melyel
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FELÜGIELÖ BzoITsÁG

12. Á P& 59' $'(2)'.bek á]apján a Táisaságék Felúgyelő Bizoíság kÉtrchoáM kótelező

A lelúgyelő Biz'thág 1agjái:

t' sóllősi Tibomé sí].I:IIíc*g Mári' an:

2'odrovi6 Józkful' fu] MolníÍ n'Íagdoln'
3 ' Györek László / e] (ÍégáÍ M!Ígit / 3324

Nfu lehe1 a f€lüsJeló bizollság eInÓke vagy taáa:
. a}i a v*ető sz€Mek e|nöke vaB' laá{
' a közlEsaú s*ry€zeÍel negbizatásán ldvü] ná5 tdékdysée kjfejtéséÍe nánFló
mnkavisnybm va6t Ílnlavégés€ iÍán'aló egyéb jogvifunybe Áu ha ajogszabály

. a kóá$n szweet cél szeÍintijutÍalálából részesúl'. kivéve a bá*i álta] m€skijtés nákjl
igénybe v€neú nen páubeíj salgáltarfuTkat, és a iáMdalni MeÚezet atal t.Ejainak a
tagsági jogv]gTny &a] nÉÍott. l&*íó okiÍabat ne8leleló oll 9edlti jlttatás'. inetve
. a f€m1i€kbm beghaiáfuzot1 szdébek hozát.ttozója

Jfuega valqia/8744 orosztony' ?e1ófi ut 23.sz

8745 KÚ@seny, (asaj ut 20 9. alatli Iatos
sÚd Kossut! u 5 l sz alafti Iatos

Á Feliisleló 8izo16á9 tagjaj kijelqlik hog] a KözhEsaú suN*et€kól szóló
l99? éü'clu tv' 8, és 9. $.ábÚ jrt ki2áfási ok veiiik 9enbeí !éd á! fem

Á FelúgJ,€lő Bizoíság tagjajt e alaPitó hatálo2ott időrq 5 éü idóta'tma jeldli ki. Á
l€lúgyelÖ Bizoíság tagjai úaguk kőzül elnÓlrót vá]asztuat' Iia a lelúgeló Bioísíg a
közhsaú tevékeDység folÍáásánaj{ ne8szegesét és'eli' kó&les a^ üafraljelezni ú

A !€lügJ'elŐ Bizot1ság ú$rddjét nagá állaliÜa meg' do lagalálb dente nécy ülést kt'teles

A le]ügJeló Bizofiú8 feladata kiilö!óseí:
. elloó-i a közh6aú 9eJ1@1 núkódésá és g&dá]kodásáL'
. betekinúet a k.iáMú lzery€4r iFlaiba és ktnweibe ekat negvüsgínaÚa, a vedó
szd iilésein leácskozísi jogga] ésá vehet' a féIügyTló bizott!ág el!ókét, Ú ügyv*€lő és
u a]apíó kózót raíotÍ ne8bwélése!Íe meB kel hivd,

.u .]apitót 1ájékoáatnj' ha a *reet mükódése során olya jTsgaba}sértést' laBJ a
szw*l 6dékei €gyébként súlyose séItó enménÍ / nfu]asáá.t / ésaet' m€lynet
-eg(^!.eE\e vocy a Lovelteme 1) . e|j m.á9 illeN e e 1yb]tP.e ' a apl'o inkÁedeg

v*ető tisÍséínseló f€lelósséga negalapozó kó!ülmé.y fiÚiil fel

Á lTlügyeló BDoftúc kezdemé.yezéséIe 2 a]apitói tilést sofun kivül r$a kéll fumi'qnetylbe| d L8'l'en haLeidöben e Lo.eloeafceíel nem lelz elecel Ugll& t |es. d
|eluseIöolonsaaelnökeFosveh!tlia Afieey@ & alapl.o *. ál]''.." i;re a.iNe\*aÜapo.ol jgy a fcÚ$ elo Bi/on.a8 a töaéNes*Ej fe|lgy. elq e||alo we^Le7
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Áz AlAliTó I{ÁTÁSKÖRE

l]' Ál Aláp |o s jr!l6 Easdkse $aloíolia a ug8yü]$ harás]ro|ebe ul rudÚ
JogoJtve'1' A2 slaphó a GuBaAei TárúgaBo|\Jol 9ó|o I oo7 ev o(LIV fu .od
megba'áJoan foirdfi a Lags}dlés har;rtt!&e Lm7ó eseóeí dónúe.' |gy ]il|ö'ös.r

' a fuseg me8s'jnletéséröl,
. e alapító okjrai bódosításáÍól,

. a nérle8 negalali!'sáJól. a kóhségvgtés efogádá&tól,
' Ú€yv92e1ó lrjÍ*üésé.ól, felae'tésdól' u üc,vezeró dij@ig oecálEpításáról és

. a lelt]gye]ó Bizotság tagjajn.t kinevaéséÍóI, feLn@tésé!ól. dijeásuk negállapílásán'L
úi |o.e]o.r' e8 fee&|apusÜo]' Á]ap.o odmlbr' bela|t kotkze 9g io"e'sÜo'.Lo0)Wsga]o Degbi4eo ' tlmÜ|é!áól' Újual ÍeBlapikuo',

. a *8be eszls regelózóÚ a ldssi8 n$eben kobf, aódesel jóvJ agF'álo|,.y L9a€do $ 4.felü8ye'ö Buo' 98 tagiajna} üszahi\ asfu ól. eÁeúm ; JapÍoL aüoló
|a8Tk Íibb minl 50%.á i8€nlö *@tával.
. e üspMó és a |e'us'eLó bvoíligi agokeden |.d éiié)i.gen) éne 1y$lésa öL
Útez*edés ü -g)^gfló eueni peÍ€{bel a . e ssas \epM\ej.'el ó|

Á TARsÁsi.G lEcsz(hÉsE' vÉGELsz4MoLAs

14 A TáÍsaág Begszúli]! ha

. u a]apitó e|hatdÍoza ajogulod Delhli neggüntetést,

. n4! tmasággal eBy$' I. ába beol. ad geNáL} vagy ms E -Fagl fomaba a]áh ' 4'
a egbtÓtg negyüntnek nil!ánitj4

. a bióság Íblgímolfui eÜálal .olÍán negs'úntnek nynváülja'

T{a a Láj 'Bácjogubd tlkiil neesfuik U$ qégeiszifo'asfui' ve réJ't' 4 .ege|'Úo's' &

Á \ egeL@olT 2 omshge| Iész . M JoveblsáÍa d a]6púo .|. |enesái c véce].áo|a.
beJ''6n a cé8buósasna} oeteu 'eldIenj es*fl leuauiJ"asaélolÉselacegó,éibo]
Á7 al'p 'ó a a ómH |eP iov@g) a:a\ a] .$'deiJeA oon' l Js^ 9dó' aee]Jáno|o

7ANOtS !TO!'E< RJ NDILRL'LSIK

]: A.Ú:bacmr a ló| ̂ |ók" fedeé.ébo vú\sé8És .agrombo| . tlgol |ewe kiÉzetés'
|dJe{|en|'. a mel.!s4lBá]uláJéa.Úo dÚu'! il a lö%|ote |e*aü.bá {iveve.. íea 52bao

|ó sztmdó Elel |ik|en iL l Joors,J brak mo|' no8] . (ápes.l6he/ es kl on
fl€edeh bw Lol on E. €lftKege' a E95ág csdl alro' |ólMan|üL b' a I agjai agy
fua]rwoFa rT/Ón vfu o]yJ !fué]y a,\J a Jo8"zála]volbÚ Tgl ala ozoh
Po.ete[Ú*JérJ'e| me8felel' i]]e|ve a h ]or e1gedéu}e' re.delkeul
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i7 szelzódő felet kijeldük' hoByjela l.óáenú táMságot határczatlan idóÍe a]apíottá.(

l s. Jelen kialBai táÍsaság a]apii,ásámk idópontja: 1998' február 9'

] 9'Jelen közhasznú láÍsaág úűkt'désének k€dó idóponla: 1998' februáJ 9,

20' Napító kijeldti, hogy a l]irsNig töaetlen PTürikaj 1evéko'séget n€n fTlÍal, PinoktóI
fuggeuen, páíokat nm támogat és plártokól tánoeatált nen fugad él,

2] ' A]apitó ludoÚásul vegi hogl/ jeléí vezódésbeí ím yabayo4í ké.dé$kben a
I(öztráJaú gervezetekól sóló r99?'évi cl-v1,tv és a Geeeáei TársBágTkÍTl 9óló l99?
évi O.LIV lv'va]amint e l959 wi Iv'tv/ ltk/ rendelk@é$i ü ilányadók

Ájapíó je|€n TáseiÉi sz€.ződést mjnt akMláva] mjndeíbeÍ úegegy€át a]apos
áttÚulÍúíyozís utáí jóválEgólag á]ájna'

Na8ykuizsa 1993' febfuár 9'

Ké9nfre és elenjegyeÍe]

Tfivr' o.,^'v_"lt "_":'__""_""__
Gr.éorTibor.é Nk é3 xörDyé}c
rogk|kozt.tósi, &ociá]b és
Kijmúve|ődési Küt' Elnök.

& elmje5'eÍe Ndg/klni'sán 2004. f.bíüÁÍ 2.ón.


