Debreceni Sportcentrum Közhasznú Nonprofit Kft.
4032 Debrecen, Oláh Gábor u. 5.
Tel: 52/514-400
Web: www.debrecenisportcentrum.hu

ALAPÍTÓ OKIRAT
MÓDOSÍTÁSA
Alapító rögzíti, hogy a Debrecenben, 2000. július 1. napján kelt Alapító Okirattal - még
közhasznú társaságként, de a 2009. március 31. napján kelt módosítással már nonprofit
korlátolt felelősségű társaságként működve - megalakításra került a Debreceni
Sportcentrum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
(székhelye: 4032 Debrecen, Oláh Gábor u. 5. sz., rövidített neve: Debreceni
Sportcentrum Közhasznú Nonprofit Kft.), amelyet a Debreceni Törvényszék Cégbírósága
Cg. 09-09-016786 sz. alatt tart nyilván.
Az alapító okirat módosítása vált szükségessé a társaság közhasznú feladatainak
tevékenységi
köreiben
és
elektronikus
meghatározásában,
elérhetőségeiben, valamint a könyvvizsgálatért felelős személy nevében
történt változásokra figyelemmel.

Ennek megfelelően 2017. május 25. napjától kezdődő hatállyal az alapító okirat
I. fejezetének 1.1. pontja és 1.2. pontja az alábbiak szerint módosul:

I.
A TÁRSASÁG ÁLTAL VÉGZETT TEVÉKENYSÉG
1.1. A társaság a sportról szóló 2004. évi I. törvény (Sporttv.), illetve a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján a következő közhasznú
tevékenységeket végzi:
A társaság főtevékenysége
(nem jövedelemszerzésre irányuló közhasznú tevékenység):
93.19 '08

Egyéb sporttevékenység
./.

2
Az ezen tevékenységhez kapcsolódóan ténylegesen végzett közfeladat(ok):
A társaság folyamatosan közreműködik mind hazai, mind pedig nemzetközi sportesemények
megrendezésében.
A társaság által megrendezett sportesemények között megtalálhatóak a hazai bajnokságok
mérkőzései, a saját rendezésű tornák, valamint a különböző Európa-bajnokságok és
világbajnokságok is.
Ezen túlmenően a társaság segíti a Debrecen város területén működő testnevelési, diák- és
szabadidősport szervezetek tevékenységét, valamint együttműködik az illetékességi területén
működő testneveléssel és sporttal foglalkozó állami, önkormányzati szervekkel, társadalmi és
egyéb szervezetekkel, különösen a nevelési-oktatási intézményekkel, valamint élsportolókat
versenyeztet és hivatásos sportolókat foglalkoztat.
Vonatkozó jogszabályhely(ek):
2004. évi I. törvény 55. § (1) bekezdés b. pont és d. pont,
55. § (3) bekezdés c. pont és d. pont
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 15. pont

A társaság egyéb, nem jövedelemszerzésre irányuló közhasznú tevékenységei:
85.51 '08

Sport, szabadidős képzés

Az ezen tevékenységhez kapcsolódóan ténylegesen végzett közfeladat(ok):
A társaság szervezeti keretei között működik a 13 (tizenhárom) szakosztályt magában foglaló,
11 (tizenegy) sportágban érintett Debreceni Sportiskola, amely a sportolni vágyó fiatalok
részére biztosít folyamatos jelleggel többféle sportolási lehetőséget. A társaság a Sportiskola
keretein belül szervez különböző sporttáborokat, sporttanfolyamokat: az úszó szakosztály
szervezésében valósulnak meg az intenzív úszótanfolyamok, valamint a nyári tábor, valamint
a Kincskereső Program keretében nyári táborok kerülnek megrendezésre. A Debreceni
Sportiskola, illetve a társaságnál működő versenysport szakosztály hivatásos, szakképzett
edzőket foglalkoztat, akik számára biztosítja a folyamatos szakmai továbbképzés lehetőségét.
A társaság ezen közhasznú tevékenységi köre azonban nem terjed ki a munkaviszonyban és a
polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenységre.
Vonatkozó jogszabályhely(ek):
2004. évi I. törvény 55. § (1) bekezdés a. pont és d. pont,
55. § (3) bekezdés b. pont és f. pont
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 15. pont
./.
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93.11 '08

Sportlétesítmény működtetése

Az ezen tevékenységhez kapcsolódóan ténylegesen végzett közfeladat(ok):
A társaság a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött megállapodás alapján
fenntartja és működteti, valamint sport, kulturális és egyéb közhasznú célokra bérbe adja az
alábbi rábízott sportlétesítményeket:
-

Debrecen, Oláh Gábor utcai sportkomplexum
Hódos Imre Rendezvénycsarnok
Debreceni Sportuszoda
Debreceni Jégcsarnok
Főnix Csarnok

Ezen sportlétesítményekben a társaság helyet biztosít a tömeg-, diák- és lakossági
sportrendezvények, valamint egyes városi kulturális rendezvények lebonyolításához.
Vonatkozó jogszabályhely(ek):
2004. évi I. törvény 55. § (1) bekezdés c. pont
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 15. pont
1.2. A társaságnak a közhasznú tevékenységet kiegészítő tevékenységei a
következőek:
-

49.39 '08
52.10 ’08
55.10 '08
56.10 '08
58.14 ’08
68.20 '08
68.32 '08
73.11 '08
73.12 '08
74.90 ’08
77.21 ’08
78.10 '08
81.10 '08
81.21 '08
81.22 '08
81.29 '08
82.11 ’08
82.30 ’08
85.59 '08
86.90 ’08
93.13 '08
96.04 '08
96.09 '08

M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás
Raktározás, tárolás
Szállodai szolgáltatás
Éttermi, mozgó vendéglátás
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Ingatlankezelés
Reklámügynöki tevékenység
Médiareklám
M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése
Munkaközvetítés
Építményüzemeltetés
Általános épülettakarítás
Egyéb épület-, ipari takarítás
Egyéb takarítás
Összetett adminisztratív szolgáltatás
Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
M.n.s. egyéb oktatás
Egyéb humán-egészségügyi ellátás
Testedzési szolgáltatás
Fizikai közérzetet javító szolgáltatás
M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás
./.
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Az alapító okirat II. fejezetének 2.6. pontja és 2.7. pontja az alábbiak szerint
változik meg, valamint ezzel egyidejűleg az eddigi 2.5. pont hatályon kívül
helyezésre került:

II.
A TÁRSASÁG CÉGNEVE ÉS SZÉKHELYE
2.6. A társaság honlapja:

www.debrecenisportcentrum.hu

2.7. A társaság e-mail címe:

info@debrecenisportcentrum.hu

Az alapító okirat X. fejezetének 10.3. pontja az alábbiak szerint módosul:

X.
AZ ÁLLANDÓ KÖNYVVIZSGÁLÓ
10.3. A társaság könyvvizsgálója:
név:

EAST-AUDIT IGAZSÁGÜGYI ADÓ-,
JÁRULÉK-, ÉS KÖNYVSZAKÉRTŐ,
TANÁCSADÓ ZÁRTKÖRŰEN
MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

cégjegyzékszáma:
székhelye:

Cg. 09-10-000331
4025 Debrecen,
Széchenyi u. 15. sz.

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős könyvvizsgáló:
név:
an.:
lakcíme:

Baloghné Tasi Judit Éva
Király Erzsébet
4031 Debrecen, Ohat u. 14. sz.

A könyvvizsgáló megbízatása határozott időtartamra, 2020. június 30. napjáig szól.
./.
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Alapító rögzíti, hogy az alapító okirat jelen okiratban rögzített módosítását Debrecen Megyei
Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a(z)

…./2017. (V. 25.) határozatával
elfogadta.

Alapító megbízást ad Dr. ……………………. ügyvéd (székhelye: 40… Debrecen,
……………………………………... sz.) részére az alapító okirat jelen módosításának
elkészítésére, ellenjegyzésére és az ezzel kapcsolatos valamennyi eljárás lefolytatására a
változások cégnyilvántartási átvezetésével befejezőleg.
A megbízás hatálya kiterjed a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító
okirat elkészítésére és ellenjegyzésére is.
Alapító a jelen alapító okirat módosításban foglalt rendelkezéseket egyben ügyvédi
tényállásnak is tekinti.

Alapító az alapító okirat jelen módosítását elolvasás és megértelmezés után, mint akaratával
mindenben megegyezőt cégszerűen és helybenhagyólag aláírta.
Debrecen, 2017. május 25.
Az Alapító aláírása:

………….................................................
Név: Debrecen Megyei Jogú
Város Önkormányzata
(képv.: Dr. Papp László polgármester)

Készítette és ellenjegyezte:
Debrecen, 2017. május 25.

