ELŐTERJESZTÉS
Előterjesztő:
Szűcs László főosztályvezető
Tárgy:
A Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit
Kft. alapító okiratának és közszolgáltatási
szerződésének módosítása
Iktatószám:
VAGY-157518/2017
Ügyintéző:
Kovács Nóra
Feladatot jelent:
Dr. Papp László
Véleményező bizottságok:

Törvényességi véleményezés ideje:

Tulajdonosi Bizottság, Közgyűlés, Pénzügyi
Bizottság, Ügyrendi Bizottság, Oktatási,
Ifjúsági és Sportbizottság
2017.12.07

Törvényességi ellenőrzést végezte:

Dr. Fejesné dr. Terdik Edda

Mellékletek:
Határozati javaslat melléklete: 1. Alapító Okirat módosítás tervezet
Határozati javaslat melléklete: 2. Közszolgáltatási Szerződést módosító
okirat tervezete

Tisztelt Közgyűlés!
A Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Társaság)
könyvvizsgálójának (Audit Kódex Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft., személyében felelős:
Deliné Vollay Tünde) megbízatása 2017. december 31. napjával lejár. A Társaság a DMJV
Önkormányzata kizárólagos tulajdonában van.
A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII.
törvény 4. § (1c) bekezdése kimondja, hogy a könyvvizsgáló személyére az ügyvezetés a
felügyelőbizottság egyetértésével tesz javaslatot a társaság legfőbb szervének. Az ügyvezető a
korábbi könyvvizsgálót javasolja újra megválasztani. A felügyelőbizottság jelen előterjesztés
postázását követően ülésezik, határozata a Tisztelt Közgyűlés ülésén kerül ismertetésre.
A könyvvizsgáló újbóli megválasztására tekintettel módosítani szükséges az alapító okiratot,
melyben a könyvvizsgálóra vonatkozó pont módosításán túl az ügyvezető javaslatára az alábbi
pontok is módosításra kerülnének:
-A Társaság főtevékenysége helyébe (94.99 TEÁOR – Máshová nem sorolt egyéb közösségi,
társadalmi tevékenység) a „84.12 TEÁOR –Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális
szolgáltatás (kivéve: társadalombiztosítás) igazgatása” lépne, tekintettel arra, hogy korábban a
Debreceni Törvényszék Cégbírósága már jelezte, hogy ezt a főtevékenységet módosítani
szükséges.
-Megszüntetni kívánná az alább felsorolt tevékenységeket, tekintettel arra, hogy időközben a
Vekeri tavi Ifjúsági Tábor, illetve a Hármashegyi Erdei Iskolai feladatellátása megszűnt:
 55.20 TEÁOR-Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás
 55.90 TEÁOR-Egyéb szálláshely-szolgáltatás
 86.90 TEÁOR-Egyéb humán-egészségügyi ellátás
 94.99 TEÁOR-Mns. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység
 56.10 TEÁOR-Éttermi, mozgó vendéglátás (gazdasági-vállalkozási tevékenység)
 56.21 TEÁOR-Rendezvényi étkeztetés (gazdasági-vállalkozási tevékenység)
 56.29 TEÁOR-Egyéb vendéglátás (gazdasági-vállalkozási tevékenység)
 56.30 TEÁOR-Italszolgáltatás (gazdasági-vállalkozási tevékenység)
-Új tevékenységként, mint közhasznú tevékenységeket javasolja felvenni az alább felsorolt
tevékenységeket:
 82.30 TEÁOR- Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
 85.51 TEÁOR-Sport, szabadidős képzés
 85.52 TEÁOR-Kulturális képzés
-Új tevékenységként, mint gazdasági-vállalkozási tevékenységeket javasolja felvenni az alább
felsorolt tevékenységeket:
 79.90 TEÁOR-Egyéb foglalás
 81.21 TEÁOR-Általános épülettakarítás

-Megszüntetné, mint közhasznú tevékenységet és gazdasági-vállalkozási tevékenységként
kívánja felvenni a 90.01 TEÁOR-Előadó-művészet tevékenységet.
Egyebekben az alapító okirat szóhasználatában, illetve a jogszabályi módosításokkal és a
Társaság aktuális tevékenységével összefüggésben módosul.
Az alapító okirat módosításával összhangban szükséges a Társaság közszolgáltatási
szerződésének módosítása is. (2. számú melléklet)

Az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény 27. § (3) bekezdése szerint az ügyvéd csak olyan
okiratot láthat el ellenjegyzéssel, amely a saját vagy az irodája közreműködésével jött létre. 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.
A Társaság Alapító Okirata és Közszolgáltatási Szerződése módosításának tervezetét a jogi
képviselő elkészítette, azok a határozati javaslat mellékleteit képezik.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a határozati javaslatról dönteni szíveskedjen.
Határozati javaslat
A Közgyűlés
a Gazdálkodási Főosztály vezetőjének előterjesztésére
a 2009. évi CXXII. törvény 4.§ (1c) bekezdése, a 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a, a
2013. évi V. törvény 3:102. § (1) bekezdése, 3:109. § (2),(4) bekezdése, 3:130. §-a, valamint a
24/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelet 20. § (2) bekezdés b) pontja alapján
1./ mint a Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Kft. (székhely: 4025 Debrecen, Simonffy
u. 21., Cg.: 09-09-014397, képviseli: Halász D. János ügyvezető, a továbbiakban: Társaság)
egyedüli tagja megválasztja a Társaság könyvvizsgálójának 2018. január 1. napjától 2022.
december 31. napjáig terjedő határozott időtartamra a
DV-AUDIT Tanácsadó és
Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságot (4031 Debrecen, Bartók Béla utca 44., Cg.:
09-09-007935, Magyar Könyvvizsgálói Kamara 001863 sorszám, képviseli: Deliné Vollay
Tünde) 50.000,- Ft/hó+Áfa díj megállapítása mellett azzal, hogy a könyvvizsgálatért
személyében felelős személy Deliné Vollay Tünde (kamarai tagság száma: 002613).
2./ Elfogadja a Társaság Alapító Okiratának módosítását az 1. melléklet és a Közszolgáltatási
Szerződés módosítását a 2. melléklet szerint.
3./Felkéri a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét, hogy az 1./ - 2./ pontban foglaltakról a Társaság
ügyvezetőjét értesítse és felhatalmazza a polgármestert az Alapító Okirat módosítás és a
Közszolgáltatási Szerződés módosításának aláírására.
Határidő:
azonnal
Felelős: az értesítésért:
az aláírásért:

a Gazdálkodási Főosztály vezetője
a polgármester

4./ Felkéri a Társaság ügyvezetőjét, hogy az Alapító Okirat módosítását és a Közszolgáltatási
Szerződés módosítását nyújtsa be a Cégbírósághoz.
Határidő: az aláírást követően azonnal
Felelős:
a Társaság ügyvezetője
A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel!
Debrecen, 2017. december 4.
Szűcs László
a Gazdálkodási Főosztály vezetője

