KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉST MÓDOSÍTÓ OKIRAT
mely létrejött egyrészről DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
(törzsszám/PIR szám: 735584, statisztikai szám: 15735588-8411-321-09, adószám: 15735588-2-09)
képviseletében Dr. Papp László polgármester, (a továbbiakban: Önkormányzat),
másrészről a Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 4025
Debrecen, Simonffy u. 21. sz. (Cg. 09-09-014397 adószám: 14175479-2-09, KSH sz..141754799499-572-09), képviseletében Halász Dániel János ügyvezető önálló aláírási joggal, (a
továbbiakban: társaság) mint közszolgáltatási szerződést módosító felek között, alulírott helyen
és időben, az alábbi feltételekkel:
1./ Szerződést módosító felek rögzítik, hogy egymással 2014. március 06. napján Közszolgáltatási
Szerződést kötöttek.
2./ Szerződést módosító felek rögzítik továbbá, hogy DMJV Önkormányzata Közgyűlése a
…../2017.(XII. 14.) sz. határozatával 2018. január 01. napjától hatályosan módosította a
Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratát.
3./ A Közgyűlés döntésére tekintettel szerződést módosító felek a közöttük jelenleg is
érvényben lévő 1./ pontban meghatározott Közszolgáltatási Szerződés 5./ és 6./ pontjait 2018.
január 01. napjától hatályosan az alábbiak szerint módosítják:
5./ A fentiek előre bocsátása után szerződő felek megállapodnak abban, hogy a társaság a 2011. évi
CLXXV törvény alapján a következő közhasznú tevékenységeket végzi:
Tudományos tevékenység
A tevékenység keretén belül ismeretterjesztő előadások tartása szakemberek illetőleg a nagyközönség
részére, szociológiai felmérés készítése a civil szervezetek körében.
A Társaság közfeladata: szociológiai felmérések készítése, (ifjúságkutatás) a 2014.évi LXXVI. törvény 2. §
g) pontja alapján. (TEAOR 7490’08)
Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
Gyakorlati képzés felsőoktatási hallgatóknak, módszertani központként ifjúsági intézmények és civil
szervezetek vezetőinek képzése, pályázatírói képzés.
A Társaság közfeladata: képzések tartása a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 76.§ 3. bekezd. a- f pontjai alapján (TEAOR 85.52 ’08,
8559’08, 8560’08)
Kulturális tevékenység
A tevékenység keretén belül Diszinfó elektronikus hírlevél, valamint módszertani kiadvány kiadása.
A tevékenység keretén belül közterület foglalási engedély beszerzése a megbízó részére ifjúsági és
kulturális rendezvények megtartása céljából, valamint amatőr előadó művészeti csoportok részére fellépési
lehetőség közvetítése, verses estek szervezése a városi diákönkormányzattal közösen.
A Társaság közfeladata: Kiadványszerkesztés és kiadás, Ifjúsági szálláshely közvetítése, programszervezés,
az alábbi jogszabályok alapján:
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- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. és 15.
pont.
- a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű
szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 121. § a) pont,
- a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL.
törvény 1997. évi CXL. törvény 76.§ 3. bekezd. a- f pontjai (TEAOR 58.14’08, 93.29’08, 58.19’08,
59.14’08, 79.90’08, 82.30 ’08, 90.02’08)
Gyermek – és ifjúságvédelem, gyermek-és ifjúsági érdekképviselet,
A tevékenységen belül városi diákönkormányzat működtetése, Debreceni ifjúsági érdekegyeztető fórum
működtetése, ingyenes ifjúsági információs szolgáltatás, ingyenes diákjogi és pályaválasztási tanácsadás,
A Debreceni Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működési feltételeinek biztosítása, a Csomópont Prevenciós
Iroda működtetése, ingyenes pszichológiai tanácsadás.
A Társaság közfeladata: Gyermek- és ifjúsági önkormányzat működtetés, valamint ifjúsági információs
szolgáltatás, tanácsadás, gyermekjogok, ifjúsági érdekegyeztetés kereteinek megteremtése a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 15. alapján (TEAOR
84.12’08, 88.99 ’08)
Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése.
Szabadidős reintegrációs programok szervezése hátrányos helyzetű fiatalok részére, valamint a hátrányos
helyzetű marginalizálódott fiatalok részére ingyenes internet hozzáférés biztosítása,
A Társaság közfeladata: Hátrányos helyzetű fiatalok esélyegyenlőségének biztosítása, a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 6. § a), b), pontja alapján. (TEAOR 8559’08,
84.12 ’08)
Közhasznú szervezetek számára biztosított – csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető
szolgáltatások
A Társaság közfeladata: támogatja a lakosság önszerveződő közösségeit, erősíti a település önfenntartó
képességét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 6. § a), b), pontja
alapján (TEAOR 6399’08, 7320’08)
Sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott
sporttevékenység kivételével
A Társaság közfeladata: Sport, ifjúsági ügyek ellátása a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 15. pontja alapján és a sportról szóló 2004. évi I. törvény
55. § (4) bekezdés folytán alkalmazandó (3) bekezdés c) pontja alapján (TEAOR 6399’08, 85.51 ’08)
Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés és egészségügyi rehabilitációs tevékenység
A Társaság közfeladata: A lakosság egészségi állapotának javítása, a jobb életminőség elősegítése, az
egészségkárosító környezeti, társadalmi és egyéb hatások elleni fellépés a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontja alapján (TEAOR
8899’08, 8412’08).
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6./ A társaság tevékenységei:
A Társaság közhasznú főtevékenysége:
84.12 '08 Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatás (kivéve: társadalombiztosítás)
igazgatása (2011. évi CLXXXIX tv. 13. § (1) bekezdés 7.) és 15.) alapján végzett közfeladat - Kulturális
tevékenység, Gyermek - és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet közhasznú tevékenység)
A társaság közhasznú tevékenységei:
- 58.14 '08 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása, (2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés alapján
végzett közfeladat - Kulturális tevékenység mint közhasznú tevékenység)
- 58.19 '08 Egyéb kiadói tevékenység, (2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés alapján végzett
közfeladat - Kulturális tevékenység mint közhasznú tevékenység)
- 59.14’08 Filmvetítés (1991. évi XX. törvény 121. § a) pontja alapján végzett közfeladat - Kulturális
tevékenység mint közhasznú tevékenység)
- 63.99 ’08 Máshova nem sorolt egyéb információs szolgáltatás (2011. évi CLXXXIX. törvény 6. § a), b)
pontjai, 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 15., 2004. évi I. törvény 55. § (3) bekezdés c)
pontja alapján végzett közfeladat - Közhasznú szervezetek számára biztosított – csak közhasznú szervezetek
által igénybe vehető szolgáltatások közhasznú tevékenység, Sport közhasznú tevékenység)
- 73.20 ’08 Piac-közvélemény kutatás (2011. évi CLXXXIX törvény 6. § a), b) pontjai alapján végzett
közfeladat - Közhasznú szervezetek számára biztosított – csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető
szolgáltatások közhasznú tevékenység)
- 74.90 ’08 Máshova nem sorolt egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység, (2014. évi LXXVI.
törvény 2. § g) pontja alapján végzett közfeladat - tudományos tevékenység, kutatás közhasznú
tevékenység)
- 79.90 ’08 Egyéb foglalás, (1991. évi XX. törvény 121. § a) pontja alapján végzett közfeladat - Kulturális
tevékenység mint közhasznú tevékenység)
- 82.30 ’08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése (2011. évi CLXXXIX törvény 6. § b) pontja,
valamint 1991. évi XX. törvény 121. § a) pontja alapján végzett közfeladat, - Kulturális tevékenység mint
közhasznú tevékenység)
- 85.51 ’08 Sport, szabadidős képzés (2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 15. pontja alapján
végzett közfeladat, - Sport közhasznú tevékenység)
- 85.52 ’08 Kulturális képzés (2011. évi CLXXXIX törvény 6. § b) pontja, valamint 1991. évi XX. törvény
121. § a) pontja alapján végzett közfeladat, - Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
közhasznú tevékenység) mint közhasznú tevékenység)
- 85.59 ’08 Máshova nem sorolt egyéb oktatás, (1997. évi CXL. törvény 76.§ 3. bekezd. a- f pontjai, a
2011. évi CLXXXIX. törvény 6. § a), b) pontja alapján végzett közfeladat - nevelés és oktatás,
képességfejlesztés, ismeretterjesztés közhasznú tevékenység, Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi
esélyegyenlőségének elősegítése közhasznú tevékenység)
- 85.60 ’08 Oktatást kiegészítő tevékenység (1997. évi CXL. törvény 76.§ 3. bekezd. a- f pontjai alapján
végzett közfeladat - Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés közhasznú tevékenység)
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- 88.99 ’08 M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül (2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés
4. pontja alapján végzett közfeladat - Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés gyógyító és egészségügyi
rehabilitációs tevékenység mint közhasznú tevékenység)
- 90.02 ’08 Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység (1991. évi XX. törvény 121. § a) pontja alapján
végzett közfeladat - Kulturális tevékenység mint közhasznú tevékenység)
- 93.29 ’08 Máshova nem sorolt egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység, (2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontja alapján végzett közfeladat - Kulturális tevékenység mint közhasznú
tevékenység)

4./ Szerződést módosító felek rögzítik, hogy a Közszolgáltatási Szerződés jelen módosítással nem
érintett rendelkezéseit változatlan tartalommal továbbra is hatályában fenntartják.
5./ Szerződést módosító felek rögzítik, hogy Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlése a …../2017. (XII.14.) határozatával döntött a Közszolgáltatási Szerződés
módosításáról.
6./ Szerződést módosító felek a Dr. Nyéki Ügyvédi Irodát ( 4029 Debrecen, Malomköz u. 12/A.
fsz.2 ügyintéző: Dr. Nyéki Emese ügyvéd) bízták meg jelen okirat elkészítésével, ellenjegyzésével.
7./ Szerződést módosító felek a jelen rendelkezésükből eredő valamennyi esetleges vitás kérdés
elbírálására a perre hatáskörrel rendelkező, debreceni székhelyű bíróság kizárólagos illetékességét
kötik ki.
8./ A jelen okiratban nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos 2013. évi V. törvény, a
2011. évi CLXXV törvény valamint a 2011. évi CLXXXIX törvény, továbbá az egyéb vonatkozó hatályos
magyar jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.

Szerződő felek a jelen módosító okiratot elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt cégszerűen és helybenhagyólag aláírták.
Debrecen, 2017…………………………

DMJV Önkormányzata
képviseletében
Dr. Papp László
polgármester

Debreceni Ifjúsági Nonprofit Kft.
képviseletében
Halász D. János
ügyvezető

készítettem és ellenjegyzem:
Dr. Nyéki Emese
ügyvéd
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