ALAPÍTÓ OKIRAT
a módosításokkal egységes szerkezetben
amely létrejött a Hórvölgye Zeneiskola Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság határozata alapján az
alulírott napon és helyen az alábbiak szerint.
Az alapító rögzíti, hogy a társaságot a Miskolci Törvényszék Cégbírósága a Cg. 05-09-015968 sz. alatt
vette fel a cégnyilvántartásba.
Az alapító rögzíti, hogy az alapító okiratot módosításokkal egységes szerkezetbe foglalja.
1. Cikkely
A Társaság neve
A Társaság neve:

Hórvölgye Zeneiskola Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság

A Társaság rövidített neve:

Hórvölgye Nonprofit Kft.
2. Cikkely
A Társaság székhelye

A Társaság székhelye:

3412 Bogács, Dózsa Gy. u. 3. sz.

A Társaság telephelye:1
3. Cikkely
A Társaság alapítója
Daragó Károly

szül. hely, idő: Bogács, 1949. 02. 05.
an.: Csorba Margit
3529 Miskolc, Áfonyás u. 6. IV/3. sz.
4. Cikkely
A Társaság alapításának időpontja

4.1/

A Társaság alapításának időpontja: 2008. évi június hó 15. napja
5. Cikkely
A Társaság tevékenységi köre

A Társaság közhasznú szervezet.
A Társaság üzletszerű gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak kiegészítő jelleggel, a közhasznú
tevékenység, mint alapcél megvalósítását nem veszélyeztetve végez.
A Társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak
anyagi támogatást nem nyújt.
A Társaság közhasznú tevékenységét a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4.§ 1.
pont o. pontja szerinti „alapfokú művészetoktatás” megnevezésű állami közfeladathoz kapcsolódóan
végzi, annak megvalósulását közvetve segíti.
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-2A Társaság közhasznú tevékenysége:
TEÁOR:
Tevékenységi kör:
85.10’08
Iskolai előkészítő oktatás
85.20’08
Alapfokú oktatás (főtevékenység)
Üzletszerű gazdasági tevékenységek:
TEÁOR:
Tevékenységi kör:
13.30’08
Textilkikészítés
55.10’08
Szállodai szolgáltatás
55.20’08
Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely szolgáltatás
55.30’08
Kempingszolgáltatás
55.90’08
Egyéb szálláshely szolgáltatás
73.11’08
Reklámügynöki tevékenység
73.12’08
Médiareklám
79.90’08
Egyéb foglalás
85.32’08
Szakmai középfokú oktatás
85.51’08
Sport, szabadidős képzés
85.52’08
Kulturális képzés
85.59’08
M. n. s. egyéb oktatás
90.01’08
Előadó-művészet
90.02’08
Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység
90.03’08
Alkotóművészet
90.04’08
Művészeti létesítmények működtetése
95.12’08
Kommunikációs eszköz javítása
95.23’08
Lábbeli, egyéb bőráru javítása
95.29’08
Egyéb személyi-, háztartási cikk javítása
6. Cikkely
A Társaság törzstőkéje
A Társaság törzstőkéje: 3.000.000,-Ft, azaz Hárommillió forint, amelyből 1.800.000,-Ft készpénz és
1.200.000,-Ft apport.
7. Cikkely
A tag törzsbetétje
Név: Daragó Károly
Törzsbetét összege: 3.000.000,-Ft
Törzsbetét összetétele: 1.800.000,-Ft készpénz és 1.200.000,-Ft apport
A tag a teljes törzsbetétjét a Társaság rendelkezésére bocsátotta.
A tag pótbefizetés teljesítésére nem köteles.
8. Cikkely
Üzletrész
8.1/ A Társaság bejegyzését követően a tag jogait és a Társaság vagyonából őt megillető hányadot az
üzletrész testesíti meg. A tagnak csak egy üzletrésze lehet.
8.2/ Az egyszemélyes Társaság a saját üzletrészét nem szerezheti meg.
8.3/ Az üzletrész csak átruházás, a megszűnt tag jogutódlása és öröklés esetén osztható fel.
8.4/ Ha az egyszemélyes Társaság az üzletrész felosztása vagy a törzstőke emelése folytán új taggal
egészül ki, és így többszemélyes Társasággá válik, a tagok kötelesek az alapító okiratot társasági
szerződésre módosítani.
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8.5/ A Társaság nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból.
9. Cikkely
A Társaság gazdálkodása, a nyereség felosztása
9.1/ A Társaság a Ptk. és az egyesülési jogról, közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény értelmében üzletszerű gazdasági
tevékenységet csak kiegészítő jelleggel folytathat akként, hogy az a közhasznú tevékenység
megvalósítását nem veszélyezteti, a Társaság gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel,
azt közhasznú tevékenységére fordítja.
9.2/ A Társaság éves beszámolóját az Alapító fogadja el és hagyja jóvá. (37§ 2 d.)
9.3/ A Társaság a vezető tisztségviselőt, a támogatót, az önkéntest, valamint e személyek közeli
hozzátartozóját - a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, illetve az egyesület
által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő juttatások
kivételével - cél szerinti juttatásban nem részesítheti.
9.4/ A Társaság váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki, illetve
gazdasági-vállalkozási tevékenységének fejlesztéséhez közhasznú tevékenységét veszélyeztető
mértékű hitelt nem vehet fel.
10. Cikkely
A Társaság szervezete
10.1 / Az egyszemélyes Társaságnál taggyűlés nem működik, a Társaság taggyűlési hatáskörébe
tartozó kérdésekben az alapító tag határozattal dönt, és amennyiben nem ő látja el az
ügyvezetést, úgy erről a vezető tisztségviselőt írásban köteles értesíteni.
10.2/ A Társaságnál a taggyűlés hatáskörét az Alapító gyakorolja.
10.3/ Az Alapító a taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben a döntéshozatalt megelőzően köteles – a
személyi kérdésekkel kapcsolatos döntéseket kivéve – a felelős személyek véleményének
megismerése érdekében – évente legalább egy alkalommal – ülést összehívni, vagy írásos
véleményüket beszerezni. Az írásos vélemények, illetve az ülésről készült jegyzőkönyvek
nyilvánosak.
Az Alapító az ülésre szóló Meghívót az ülés időpontját megelőzően – az ülés várható napirendi
pontjainak megnevezésével és a véleményezési jogosultság megjelölésével együtt - köteles az
érintettek részére átadni. A Meghívónak tartalmazni kell, hogy az érintett a személyes
megjelenés helyett jogosult véleményét írásban is benyújtani az Alapító felé, legkésőbb az ülés
időpontjáig.
Az ülést az Alapító vezeti, köteles gondoskodni a szabályszerű jegyzőkönyvvezetésről. Az
ülések nyilvánosak. A véleményezési joggal bíró meghívottak véleményüket az Alapító
kérésére szóban előadhatják.
Az Alapító a napirend szerint meghatározott kérdésekben – valamennyi érintett véleményének
megismerését követően – alapítói határozattal dönt.
10.4/ Az Alapító köteles olyan nyilvántartást vezetni az alapítói határozatokról, melyből
egyértelműen kitűnik a döntés tartalma, időpontja, hatálya, illetve a döntést támogatók és
ellenzők számaránya, illetve ha lehetséges, azok személye is megállapítható.
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történő közléséről.
10.6/ A Társaság döntéseit a Társaság a honlapján történő közzététellel hozza nyilvánosságra
legkésőbb a döntés meghozatalát követő 15 napon belül.
10.7/ A Társaság működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba, beszámolójába az Alapító felé
intézett írásos megkeresést követően bárki betekinthet, és abból saját költségére másolatot
készíthet.
10.8/ A jelen társasági szerződés felhatalmazza az Alapítót, hogy belső szabályzatot készítsen,
amelynek tartalmaznia kell a Társaság működésének, szolgáltatása igénybevételének módját,
beszámolói közlésének nyilvánosságát.
11. Cikkely
A Társaság ügyvezetője
11.1/ Az ügyvezető:
A Társaság ügyvezetését egy fő ügyvezető látja el:
Daragó Károly
szül. hely, idő: Bogács, 1949. 02. 05.
an.: Csorba Margit
3529 Miskolc, Áfonyás u. 6. IV/3. sz.
11.2/ Az ügyvezető megbízatása határozatlan időre szól.
11.3/ A Társaság dolgozói tekintetében a munkáltatói jogokat Daragó Károly ügyvezető gyakorolja.
11.4/ Az ügyvezetők kötelesek a Társaság tagjairól nyilvántartást vezetni.
A tagjegyzéken fel kell tüntetni:
a./ az alapító tag nevét (cégét), lakóhelyét (székhelyét) és törzsbetétét,
b./ a törzstőke mértékét,
c./ az alapító okiratnak az esetleges pótfizetésekre és mellékszolgáltatásokra, valamint az
üzletrész átruházásának korlátozására vagy kizárására vonatkozó rendelkezéseit.
Az ügyvezető köteles a tag(ok) személyében, vagy üzletrészében bekövetkezett minden
változást, így az üzletrész átruházását, felosztását átvezetni a tagjegyzéken.
11.5/ Az ügyvezető köteles a tagjegyzékben feltüntetett adatokat és az azokban bekövetkezett
változásokat bejegyzés végett bejelenteni a Cégbíróságnak.
11.6/ Az ügyvezető gondoskodik a Társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről, elkészíti a
Társaság mérlegét és vagyonkimutatását és azokat az alapító elé terjeszti.
Az ügyvezető köteles az alapító tag kérésére a Társaság ügyeiről felvilágosítást adni, a Társaság
üzleti könyveibe és irataiba való betekintést lehetővé tenni.
11.7/ A Társaság vezető tisztségviselőinek összeférhetetlenségére vonatkozó szabályok:
A legfőbb szerv, valamint az ügyintéző és képviseleti szerv határozathozatalában nem vehet részt az a
személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján
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b) 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, illetve Társaság által tagjának, a tagsági jogviszony
alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.
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 -,
a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és
vámtartozását nem egyenlítette ki,
b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,
c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy
üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint
felfüggesztette vagy törölte.
A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú
szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél
is betölt.
12. Cikkely
Cégjegyzés
12.1/ A Társaság cégjegyzése a Társaság iratain úgy történik, hogy a Társaság képviseletére jogosult
az iratokat a Társaság cégneve alatt önállóan – hiteles cégaláírási nyilatkozatának megfelelően –
saját névaláírásával látja el.
13. Cikkely
A Társaság képviselete
13.1/ A Társaság képviseletére az ügyvezető jogosult. Képviseli a Társaságot harmadik személyekkel
szemben, valamint bíróság és más hatóságok előtt.
Az ügyvezető jogosult az ügyek meghatározott csoportjára nézve a Társaság munkavállalóit
képviseleti joggal felruházni.
14. Cikkely
A Könyvvizsgáló2

15. Cikkely
Az üzleti év
15.1/ Az üzleti évek 2009. évi január hó 01. napjától azonosak a naptári évekkel.
16. Cikkely
Időtartam, a Társaság megszűnése
16.1/ A Társaság határozatlan időtartamra alakul és a 2013. évi V. tv. alapján megszüntethető.
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csak a megszűnéskori saját tőke összege adható ki, legfeljebb a tag vagyoni hányadának
teljesítéskori értéke erejéig. Az ezt meghaladó vagyont a Cégbíróság a Társaság közhasznú
tevékenységével azonos, vagy ahhoz hasonló közérdekű célra fordítja.
17. Cikkely
Záró rendelkezések
17.1/ Az ügyvezető - megbízott és meghatalmazott jogi képviselő útján - köteles jelen Alapító
okiratot, valamint annak mellékleteit a törvényben foglalt határidőn belül bejegyzés és
közzététel végett az illetékes Cégbíróságnak bejelenteni.
Az egyszemélyes társaságra – a törvényben foglalt kivételektől eltekintve – a többszemélyes
társaságokra vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.
Az egyszemélyes társaság és annak tagja közötti szerződés érvényességéhez a szerződés
közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalása szükséges.
A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.
évi V. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
Ezen alapító okiratot a Társaság alapító tagja, mint akaratával mindenben megegyezőt, a mai napon
aláírásával látta el.
Miskolc, 2019.évi október hó 03. napján

__________________________________
Daragó Károly
alapító
Az egységes szerkezetű társasági szerződés elkészítését a Társaság alapítójának 2019.évi október hó
03.napján meghozott foglalt változások indokolják, amelyek figyelembevételével a Társaság alapító
okirata az alábbi pontokban módosul: 14. cikkely.
A létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítő okirat-módosítások alapján
hatályos tartalmának.
Ellenjegyezem Miskolcon 2019.évi október hó 03.napján:
Dr. Zagyva Norbert István ügyvéd
KASZ: 36071618

