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Debreceni Sportcentrum Közhasznú Nonprofit Kft.
4032 Debrecen, Oláh Gábor u. 5. sz.
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 cégjegyzékszám alatt tart
nyilván.
Az alapító okirat módosítása vált szükségessé a társaság közhasznú feladatainak
meghatározásában, valamint a társaság telephelyeinek körében történt változásokra
figyelemmel.

Ennek megfelelően 2019. május 30. napjától kezdődő hatállyal az alapító okirat
I. fejezetének 1.1. 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
./.

DMJV Önkormányzata
alapító

Dr. …………..
ügyvéd
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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
./.

DMJV Önkormányzata
alapító

Dr. …………….
ügyvéd
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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, illetőleg
ingyenes hasznosításba adja az alábbi rábízott sportlétesítményeket:
-

Debrecen, Oláh Gábor utcai sportkomplexum
Hódos Imre Rendezvénycsarnok
Debreceni Sportuszoda
Debreceni Jégcsarnok
Főnix Csarnok
Debrecen-Józsa, Gönczy Pál utca mentén található sportlétesítmény

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

Az alapító okirat II. fejezetének 2.4. pontja az alábbiak szerint változik meg:

II.
A TÁRSASÁG CÉGNEVE ÉS SZÉKHELYE
2.4. A társaság telephelyei:

4028 Debrecen, Kassai u. 34. sz.
(Hódos Imre Sportcsarnok)
4032 Debrecen,
Napközis tábor; 22.355 hrsz.
4028 Debrecen, Zákány u. 4. sz.
(Debreceni Sportuszoda)
4031 Debrecen, Derék u. 33. sz.
(Debreceni Jégcsarnok)
4028 Debrecen, Kassai u. 28. sz.
(Főnix Csarnok)
4225 Debrecen,
0142/161 hrsz.
(Debrecen-Józsa, Gönczy Pál utca
mentén található sportlétesítmény)
./.

DMJV Önkormányzata
alapító

Dr. ……………..
ügyvéd
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Alapító rögzíti, hogy az alapító okirat jelen okiratban rögzített módosítását Debrecen Megyei
Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a(z)

…./2019. (V. 30.) 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, 2019. május 30.
Az Alapító aláírása:

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

Alulírott Dr. ………………….. ügyvéd (kamarai azonosító száma: ……………) az általam
készített jelen alapító okirat módosítást alulírott helyen és időben ellenjegyzem,
egyben az okiratba foglalt megbízást - az okiratban szereplő feltételekkel - elvállalom, továbbá
az okiratba foglalt meghatalmazást elfogadom.
Debrecen, 2019. május 30.

DMJV Önkormányzata
alapító

Dr. …………….
ügyvéd

