Határozati javaslat 1. melléklete
ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS
mely létrejött a Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg. 09-09014397) Alapító Okiratának az Alapító 2018. november 15. napján meghozott - 2018. december 01.
napjától hatályos ……./2018. (XI.15.) határozata alapján történő módosítására az alábbi feltételek szerint:
1./ Alapító rögzíti, hogy 2018. november 15. napján, 2018. december 01. napjától hatályosan az Alapító
Okirat V.5.2., XV.15.4. pontját az alábbiakban módosítja és fogadja el:
„V.
A TÁRSASÁG LEGFŐBB DÖNTÉSHOZÓ SZERVE, AZ ALAPÍTÓ
5.2. Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartoznak mindazok a kérdések, amelyeket a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény az Alapító kizárólagos hatáskörébe utal.
Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik – a fentieken túlmenően – az olyan szerződés jóváhagyása is,
amelyet a Társaság a közfeladat ellátásáért felelős szervvel köt a közhasznú tevékenység folytatásának
feltételeiről. Az e tárgyban a Társaság és a közfeladat ellátásáért felelős szervvel kötött szerződés nyilvános,
abba bármely érintett személy betekinthet.
Az Alapító döntéshozó szervének határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli
hozzátartozója a határozat alapján:
a.) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
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 a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony
alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.
Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik továbbá a fentieken túl:
a hitelfelvétel éves szinten összesen 5.000.000-Ft értékhatár felett, kivéve az éven belüli likviditási
hitelt,
a hitelszerződés módosítása,
garancia-, vagy kezességvállalás, éves szinten 5.000.000-Ft felett,
tartozás-átvállalás és követelés elengedés, éves szinten 500.000-Ft értékhatár felett,
pénzügyi lízing (tartós bérleti) szerződés megkötése,
ingyenes vagyonjuttatás, ingyenes engedményezés,
követelés engedményezés évente 500.000-Ft felett,
más gazdasági Társaságban való tulajdonszerzés, gazdasági Társaság alapítás,
vagyonértékesítés 5.000.000-Ft értékhatár felett,
követelésvásárlás,
- a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről kötött közszolgáltatási szerződés,
-

Alapító akként rendelkezik, hogy a társaság tulajdonában álló gazdasági társaságok tekintetében a
kizárólagos alapítói hatáskörbe tartozó kérdésekben a kizárólagos döntési jogosultság DMJV
Önkormányzata képviseletében eljáró DMJV Közgyűlését illeti.
XV.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
1

15.4. Az Alapító megbízza a Dr. Nyéki Ügyvédi Irodát (4029 Debrecen, Malomköz u. 12/A.fszt.2., ügyintéző:
Dr. Nyéki Emese ügyvéd, KASZ:36066365) az Alapító Okirat elkészítésével, ellenjegyzésével, valamint
meghatalmazzák arra, hogy a Társaság bejegyzése érdekében a Debreceni Törvényszék Cégbírósága előtt
teljes jogkörrel eljárjon.”
2./ Alapító jelen dokumentum aláírásával megbízza a Dr. Nyéki Ügyvédi Irodát (4029 Debrecen,
Malomköz u. 12/A. fszt.2. ügyintéző: Dr. Nyéki Emese ügyvéd, KASZ:36066365) az Alapító Okiratot
módosító okirat valamint az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat elkészítésével, 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, 2018. november 15.

Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Alapító képviseletében
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