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Tisztelt Közgyűlés!
A DEBRECEN TISZK Térségi Integrált Szakképző Központ és Oktatási Szolgáltató
Közhasznú Társaságot három önkormányzat alapította 2005. április 4-én, melynek taggyűlése
a 4/2015. (III. 26.) határozatával cégnevét DEBRECENI KÉPZŐ KÖZPONT Oktatási
Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaságra (a továbbiakban: Társaság)
változtatta.
A 4759/2017. (X. 04.) PM határozattal Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (a
továbbiakban: Önkormányzat) döntött a korábbi másik két tulajdonos, Balmazújváros Város
Önkormányzata és Hajdúböszörmény Város Önkormányzata üzletrészének megvásárlásáról,
így 2017. december 31. napján a Társaság 3.000,- eFt törzstőkéjének kizárólagos tulajdonosa
az Önkormányzat lett.
I.
A Társaság elkészítette a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Számviteli
törvény) szerinti beszámolóját a 2021. évi gazdálkodásáról.
A befektetett pénzügyi eszközök soron kimutatott 231,- eFt a Társaságnak a DENOK Debreceni
Nemzetközi Oktatási Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságban meglévő
részesedése.
Az aktív és passzív időbeli elhatárolások alakulását a kiegészítő melléklet részletesen
bemutatja.
A tárgyévi értékesítés nettó árbevétele a tavalyi évhez képest 457.869,- eFt-ról 438.351,- eFtra csökkent, mely főként a javítás, karbantartási feladatok, a forgalomtechnika, az oktatás, az
energetikai tevékenységből, illetve a bérbeadás bevételéből származik. Egyéb árbevételének
összege 282.927,- eFt, mely főként a különféle támogatásokból, a szakképzési hozzájárulás
visszatérítéséből és az értékesített immateriális javak és tárgyi eszközök bevételeiből tevődik
össze.
Kötelezettségeit finanszírozni tudja pénzeszközeiből és követeléseiből. A Társaságnak nincs
sem hosszú lejáratú, sem jelzáloggal terhelt kötelezettsége.
A saját tőke összege az előző évekhez képest tovább emelkedett, 278.382,- eFt-ról 362.145,eFt-ra, a Társaság jelentős összegű eredménytartalékkal (275.381,-eFt) rendelkezik, amit a
2021. évi 83.764,- Ft összegű adózott eredmény tovább növel. A Társaságnak 2021. évi pozitív
eredménye után 16.734,- eFt adófizetési kötelezettsége keletkezett a költségvetésbe.
A Társaság a beszámolási időszakban nem képzett és nem használt fel céltartalékot.
A Társaság az Önkormányzattól 2021. évben közfeladat ellentételezésére vissza nem térítendő
pénzbeli központi támogatásban részesült 80.000,- eFt összegben, melyet a megállapodásban
megfogalmazott célra felhasznált.
Az üzleti jelentés és a független könyvvizsgálói jelentés az előterjesztés mellékletét képezi.
A Számviteli törvény 153-154. §-ai alapján azok a vállalkozások, melyeknek december 31-e a
mérleg fordulónapja, azt követő ötödik hónap utolsó napjáig, azaz május 31-ig kötelesek letétbe
helyezni és közzétenni egyszerűsített éves beszámolójukat, illetve éves beszámolójukat.

II.
A megváltozott törvényi szabályozásból adódóan, a Társaságnak az elmúlt években új
felnőttképzési stratégiát kellett kialakítani. 2021. évben új kihívásokkal és a támogatott
képzések időleges visszaesésével kellett szembenézniük a felnőttképző intézményeknek. Ezen
negatív hatások mérséklését szem előtt tartva, a Társaság az önköltséges képzési kínálatát
megnövelte, azonban ha az értékesítés nettó árbevételének összetételét megvizsgáljuk látható,
hogy már évek óta nem a képzésekből származik a Társaság bevételeinek a nagyobb hányada,
tehát már nem a szakmai középfokú oktatás a főtevékenysége. Javasolt, hogy a tényleges
bevételi szerkezetet figyelembe véve a TEAOR „81.10.: Építményüzemeltetés” kerüljön
főtevékenységként megjelölve a Társaság alapító okiratában.
A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény
32. § (4) bekezdése alapján a cégbejegyzési (változásbejegyzési) eljárásban a jogi képviselet
kötelező. Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény 43. § (1) bekezdése
szerint az ügyvéd az általa szerkesztett, továbbá ügyvédi irodája, helyettese, vagy az ügyvédi
tevékenység általa alkalmazott gyakorlója által szerkesztett és az ügyvéd által szakmailag
jóváhagyott okiratot jegyezheti ellen.
A Társaság változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a jogi képviselő
elkészítette, az a határozati javaslat 2. mellékletét képezi.
A Társaság felügyelőbizottsága jelen előterjesztés postázását követően ülésezik, így annak
határozata a Tisztelt Közgyűlés ülésén kerül ismertetésre.
Magyarország Kormánya a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések
hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel az élet- és vagyonbiztonságot
veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány
következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása
érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki 2021. február 8. napjától.
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint „Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat
képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester,
illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja.
Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről,
megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.”
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 307/2021. (VI. 5.)
Korm. rendelet 1. §-a alapján a Kat. tv. 46. § (4) bekezdésétől eltérően a települési
önkormányzat képviselőtestülete, bizottsága 2021. június 15. napjától feladat- és hatáskörét
maga gyakorolja.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a határozati javaslatról dönteni szíveskedjen.

Határozati javaslat
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2011. évi CXXVIII. törvény 46.
§ (4) bekezdése, a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet és a 307/2021. (VI.5.) Korm. rendelet 1.§a alapján
a polgármester előterjesztésére
a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 5. pontja és 107. §-a, a 2013. évi V. törvény
3:27. § (1) bekezdése, 3:102. §-a, a 3:109. § (1)-(2) és (4) bekezdése, 3:120. § (2) bekezdése,
valamint a 24/2013. (V.30.) önkormányzati rendelet 20. § (2) bekezdés b) pontja alapján,
figyelemmel a 2000. évi C. törvényben foglaltakra
1./ mint a DEBRECENI KÉPZŐ KÖZPONT Oktatási Szolgáltató Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság (székhely: 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/a, cégjegyzékszám: 09-09017134, képviseli: Hajnal János ügyvezető, a továbbiakban: Társaság) egyedüli tagja
jóváhagyja a Társaság 2021. évi számviteli törvény szerinti beszámolóját az 1. melléklet szerinti
821.547,- eFt mérlegfőösszeggel, valamint 83.764,- eFt adózott eredménnyel azzal, hogy a
Társaság az adózott eredményt az eredménytartalék javára számolja el.
2./ Mint a Társaság egyedüli tagja 2022. június 1. napjával módosítja a Társaság alapító okiratát
és elfogadja a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot a 2. melléklet szerint.
3./ Felkéri a Társaság ügyvezetőjét, hogy az 1./-2./ pontokban foglalt dokumentum közzétételi
és letétbe helyezési kötelezettségének tegyen eleget.
Határidő: 2022. május 31.
Felelős: a Társaság ügyvezetője
A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel!

Debrecen, 2022. május 19.

Dr. Papp László
polgármester

