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Tisztelt Közgyűlés!
I.
A Debrecen Turisztikai Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 4025 Debrecen,
Simonffy u. 2/A. 2. em. 13., Cg.: 09-09-028045, képviseli: Gődény Gábor ügyvezető, a továbbiakban: DTÜ
Kft.) Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2016-ban alapította
EKF Debrecen 2023 Nonprofit Kft. néven a „Magyarország 2023 – Az Európa Kulturális Fővárosa”
pályázat feladatai ellátása érdekében.
Időközben a DTÜ Kft. feladatainak megváltozása, valamint új telephely kijelölése okán szükségessé vált
egyrészt a DTÜ Kft. Alapító Okiratának, másrészt közszolgáltatási szerződésének módosítása.
II.
A Debreceni Sportcentrum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 4032
Debrecen, Oláh Gábor u. 5., Cg.: 09-09-016786, képviseli: Becsky András ügyvezető, a továbbiakban: DSC
Kft.) az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaság.
A DSC Kft. üzemeltetési joga a Hódos Imre Sportcsarnok (4028 Debrecen, Kassai u. 34.) vonatkozásában
megszüntetésre került, melyre tekintettel szükséges a DSC Kft. ezen telephelyének megszüntetése.
A Közgyűlés a 113/2020. (IX.24.) határozatával a DSC Kft. részére ingyenes hasznosításba adta a
Debrecen II. kerület belterület 66044 hrsz-ú, a valóságban 4002 Debrecen II. kerület Manninger Gusztáv
utca 4/A. alatt található ingatlant, melyre figyelemmel szükséges ezen ingatlan telephelyként való
kijelölése.
A fentiek alapján szükségessé vált a DSC Kft. Alapító Okiratának, valamint közszolgáltatási szerződésének
módosítása.
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
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 DTÜ Kft. egységes szerkezetbe foglalt létesítő okirat tervezetét és egységes szerkezetbe foglalt
közszolgáltatási szerződését, valamint a DSC Kft. létesítő okirat módosítás tervezetét, valamint egységes
szerkezetbe foglalt közszolgáltatási szerződését a jogi képviselők elkészítették, azok a határozati javaslatok
mellékleteit képezik.
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:27. § (1) bekezdése kimondja, hogy a
felügyelőbizottság köteles a tagok vagy az alapítók döntéshozó szerve elé kerülő előterjesztéseket
megvizsgálni, és ezekkel kapcsolatos álláspontját a döntéshozó szerv ülésén ismertetni.
A Társaságok felügyelő bizottságai az előterjesztést a Közgyűlés üléséig megtárgyalják, határozataik a
Közgyűlés ülésén kerülnek ismertetésre.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a határozati javaslatokról dönteni szíveskedjen.

I. Határozati javaslat
A Közgyűlés
a Gazdálkodási Főosztály vezetőjének előterjesztésére
a 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a, a 2013. évi V. törvény 3:109. § (2) bekezdése, valamint a 24/2013.
(V. 30.) önkormányzati rendelet 20. § (2) bekezdés b) pontja alapján
1./ mint a Debrecen Turisztikai Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 4025
Debrecen, Simonffy u. 2/A. 2. em. 13., Cg.: 09-09-028045, képviseli: Gődény Gábor ügyvezető, a
továbbiakban: Társaság) egyedüli tagja kijelöli a Társaság telephelyeként a 4024 Debrecen, Piac u. 20. fszt.
7/A. szám alatt található ingatlant.
2./ Az 1./ pontban foglaltakra figyelemmel elfogadja a Társaság egységes szerkezetbe foglalt alapító
okiratát az 1. melléklet szerint, valamint közös megegyezéssel módosítja a Társasággal kötött
közszolgáltatási szerződést a 2. melléklet szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegnek
megfelelően.
3./ Felkéri a Társaság ügyvezetőjét, hogy a 2./ pontban foglalt dokumentumok vonatkozásában a közzétételi
és letétbe helyezési kötelezettségének tegyen eleget.
Határidő:
Felelős:

azonnal
a Társaság ügyvezetője

II. Határozati javaslat
A Közgyűlés
a Gazdálkodási Főosztály vezetőjének előterjesztésére
a 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a, a 2013. évi V. törvény 3:109. § (2) bekezdése, valamint a 24/2013.
(V. 30.) önkormányzati rendelet 20. § (2) bekezdés b) pontja alapján
1./ mint a Debreceni Sportcentrum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 4032
Debrecen, Oláh Gábor u. 5., Cg.: 09-09-016786, képviseli: Becsky András ügyvezető, a továbbiakban:
Társaság) egyedüli tagja megszünteti a Társaság 4028 Debrecen, Kassai u. 34. szám alatti telephelyét,
valamint kijelöli a társaság új telephelyeként a Debrecen II. kerület belterület 66044 hrsz-ú ingatlant, amely
a valóságban a 4002 Debrecen II. kerület Manninger Gusztáv utca 4/A. szám alatt található.
2./ Az 1./ pontban foglaltakra tekintettel módosítja a Társaság alapító okiratát az 1. melléklet szerint,
valamint közös megegyezéssel módosítja a Társasággal kötött közszolgáltatási szerződést a 2. melléklet
szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegnek megfelelően.
3./ Felkéri a Társaság ügyvezetőjét, hogy a 2./ pontban foglalt dokumentumok vonatkozásában a közzétételi
és letétbe helyezési kötelezettségének tegyen eleget.
Határidő:
Felelős:

azonnal
a Társaság ügyvezetője

A határozati javaslatok elfogadása minősített többséget igényel!
Debrecen, 2020. október 15.
Szűcs László
a Gazdálkodási Főosztály vezetője

