ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS
mely létrejött a Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.
09-09-014397) Alapító Okiratának az Alapító 2017. december 14. napján meghozott, de 2018.
január 01. napjától hatályos ……../2017. (XII.14.) határozata alapján történő módosítására az
alábbi feltételek szerint:
1./ Alapító rögzíti, hogy 2017. december 14. napján, 2018. január 01. napjától hatályosan az
Alapító Okirat III.3.1.,3.8., 3.9., XI.11.6., 11.7. pontjait az alábbiakban módosítja és fogadja el:
III.

A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGI KÖREI
3.1. A Társaság a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény,
továbbá az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló 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) bekezdés a-f) pontja 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:
- 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,
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- a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi
CXL. törvény 76 § (1) bekezdés, (3) bekezdés 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).
3.8. Az Alapító kötelezettséget vállal arra, hogy közhasznú tevékenységének és gazdálkodásának
legfontosabb adatait a www.ifihazdebrecen.hu honlapján nyilvánosságra hozza.
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3.9. 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) bekezdés a-f) pontja;
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)
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- 85.60 ’08 Oktatást kiegészítő tevékenység (1997. évi CXL. törvény 76 § (3) bekezdés a-f) pontja
alapján végzett közfeladat - Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés közhasznú
tevékenység)
- 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)
A Társaság közhasznú tevékenységeit segítő kiegészítő gazdasági-vállalkozási tevékenység:
-

47.61’08 Könyv-kiskereskedelem
47.62’08 Újság-papíráru kiskereskedelem
47.78 ’08 Egyéb m.n.s. új árú kiskereskedelme
47.99 ’08 Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem
68.20 ’08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
77.39 ’08 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
79.90 ’08 Egyéb foglalás
81.21 ’08 Általános épülettakarítás
82.19 ’08 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
82.30 ’08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
90.01. ’08 Előadó-művészet

A Társaság egyéb tevékenységi körei:


73.11 ’08 Reklámügynöki tevékenység,

XI.
AZ ÁLLANDÓ KÖNYVVIZSGÁLÓ
11.6. A Társaság állandó könyvvizsgálója 2018. január 1. napjától 2022. december 31. napjáig:
DV-AUDIT Tanácsadó és Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság (4031 Debrecen, Bartók
Béla u. 44. sz. Cg.09-09-007935), mely Társaságot a Magyar Könyvvizsgálói Kamara által vezetett
könyvvizsgálói névjegyzékbe 001863 szám alatt jegyeztek be. A megválasztott könyvvizsgáló a
jogszabályi feltételeknek mindenben maradéktalanul megfelel, összeférhetetlenségi korlátozás vagy
kizáró ok alá nem esik, a könyvvizsgálói tisztséget külön íven szövegezett nyilatkozatával elfogadta.
11.7. A könyvvizsgálatért személyében is felelős személy:
Deliné Vollay Tünde (sz. Vollay Tünde, Debrecen, 1967.12.21., an. Hankó Erzsébet, adóazonosító
jele:8368784506) 4033 Debrecen, Kenyér u. 16/a. sz. alatti lakos.
Kamarai tagsági száma: 002613.
2./ Alapító jelen dokumentum aláírásával megbízza a Dr. Nyéki Ügyvédi Irodát az Alapító
Okiratot módosító okirat valamint az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat elkészítésével,
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ellenjegyzésével valamint a Debreceni Törvényszék Cégbírósága előtti eljárásban a képviselete
ellátásával.
A jelen okiratot aláíró Alapító kijelenti, hogy ezen okiratban foglalt valamennyi rendelkezés
akaratával mindenben megegyezik, s e tényt aláírásával igazolja.
Debrecen, 2017. december 14.

Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Alapító képviseletében
Dr. Papp László
polgármester

Ellenjegyzem:
Debrecen, 2017. december 14.
Dr. Nyéki Emese
ügyvéd
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