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Tisztelt Közgyűlés!
A Debrecen TISZK Térségi Integrált Szakképző Központ Oktatási és Szolgáltató Közhasznú
Társaságot három önkormányzat alapította 2005. április 4-én.
A Társaság taggyűlése a 4/2015. (III. 26.) határozatával a Társaság cégnevét DEBRECENI
KÉPZŐ KÖZPONT Oktatási Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.-re (a továbbiakban:
Társaság) változtatta.
A 4759/2017. (X. 04.) PM. határozattal Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (a
továbbiakban: Önkormányzat) döntött a korábbi tulajdonos Balmazújváros Város
Önkormányzata és a Hajdúböszörmény Város Önkormányzata üzletrészének megvásárlásáról,
így 2017. december 31. napján a Társaság 3.000,- eFt törzstőkéjének kizárólagos tulajdonosa
az Önkormányzat lett.
A Társaság elkészítette a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Számviteli
törvény) szerinti beszámolóját a 2019. évi gazdálkodásáról.
A befektetett pénzügyi eszközök soron kimutatott 231,- eFt a Társaságnak a DENOK Debreceni
Nemzetközi Oktatási Központ Közhasznú Nonprofit Kft.-ben meglévő részesedése.
Az aktív és passzív időbeli elhatárolások alakulását a kiegészítő melléklet részletesen
bemutatja.
A tárgyévi értékesítés nettó árbevétele 417.118,- eFt, mely nagyrészt javítási, karbantartási,
gallyazási szolgáltatásból, bérbeadásból, illetve oktatásból származó bevétel. Az összes
bevételét növelni, ráfordításait pedig csökkenteni tudta, így üzemi tevékenységének eredménye
48.502,-eFt. Pénzeszköze megduplázódott az előző évhez viszonyítva, értékpapírral nem
rendelkezik. Kötelezettségeit finanszírozni tudja pénzeszközeiből és követeléseiből. A
Társaságnak nincs sem hosszú lejáratú, sem jelzáloggal terhelt kötelezettsége.
A saját tőke összege az előző évhez képest jelentősen megemelkedett, 154.532,- eFt-ról
200.648,-eFt-ra, számottevő eredménytartalékkal (151.532,-eFt) rendelkezik.
A Társaság az Önkormányzattól 2019. évben sem részesült működési támogatásban.
A határozati javaslat 1. és 2. mellékletét képezi a beszámoló, valamint az egyesülési jogról, a
közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011.
évi CLXXV. törvény 46. § (1) bekezdésében előírt és az annak végrehajtására kiadott 350/2011.
(XII. 30.) Korm. rendelet melléklete szerint elkészített közhasznúsági melléklet. Az üzleti
jelentés és a könyvvizsgálói jelentés az előterjesztés mellékletét képezik.
Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Civil tv.) 32. § (6) bekezdése
szerint a beszámoló adatai alapján minden letétbe helyezés alkalmával a közhasznú jogállás
nyilvántartásba vételére illetékes bíróság megvizsgálja a közhasznúsági feltételek teljesülését.
Ha a feltételek nem teljesülnek, a szervezet közhasznú jogállását a bíróság megszünteti és
az erre vonatkozó adatot a nyilvántartásból törli.
A közhasznúsági feltételek közül a társadalmi támogatottsági mutató nem teljesül. A Civil tv.
48. § -a alapján a Társaság hatvan napon belül köteles kérni a közhasznú jogállásának
törlését, ha a közhasznúvá minősítés feltételeinek nem felel meg.

Erre tekintettel indokolt, a Társaság Alapító Okiratának módosítása, illetve meg kell szüntetni
az Önkormányzattal megkötött közszolgáltatási szerződését is.
A Társaság felügyelőbizottsága jelen előterjesztés postázását követően ülésezik, így annak
határozata a Tisztelt Közgyűlés ülésén kerül ismertetésre.
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.
A Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak
mérséklése érdekében szükséges adózási könnyítésekről szóló 140/2020. (IV. 21.) Korm.
rendelet 2. § (1) bekezdése a beszámolási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos könnyítésként
úgy rendelkezik, hogy a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti beszámolókra
vonatkozó beszámoló készítési, nyilvánosságra hozatali, letétbehelyezési és közzétételi,
továbbá benyújtási (leadási, megküldési) határidők - amennyiben azok e rendelet
hatálybalépésének napja (2020. április 22.) és 2020. szeptember 30. között esedékesek - 2020.
szeptember 30-ig meghosszabbodnak, azzal, hogy ezen beszámolókra épülő további
számviteli kötelezettségek határidejét ettől a naptól kell számítani.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatról
dönteni szíveskedjen.
Határozati javaslat
A Közgyűlés
a Polgármester előterjesztésére
a 2011. évi CLXXV. törvény 46. § (1) bekezdése, 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a, a
2013. évi V. törvény 3:109. § (2) 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, a 2011. évi CLXXV. törvény 48. §-ában és a 140/2020.(IV.21.) Korm.
rendelet 2. § (1) bekezdésében foglaltakra
1./ mint a DEBRECENI KÉPZŐ KÖZPONT Oktatási Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.
(székhely: 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/a, cégjegyzékszám: Cg. 09-09-017134; képviseli:
Hajnal János ügyvezető, a továbbiakban Társaság) egyedüli tagja jóváhagyja a Társaság 2019.
évi számviteli törvény szerinti beszámolóját az 1. melléklet szerinti 864.407,- eFt
mérlegfőösszeggel, valamint 46.116,- eFt adózott eredménnyel azzal, hogy azt az
eredménytartalék javára számolja el a Társaság, valamint elfogadja a Társaság közhasznúsági
mellékletét a 2. melléklet szerint.
2./ Jóváhagyja a Társaság Alapító Okiratát a 3. melléklet szerint a közhasznú jogállás
feltételének megszűnéséből adódóan, valamint 2020. június 30. napjával közös megegyezéssel
megszünteti a Társasággal kötött közszolgáltatási szerződését.
3./ Felhatalmazza a polgármestert a 2./ pont szerinti okiratok aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: a polgármester

4./ Felkéri a Társaság ügyvezetőjét, hogy az 1./ pont szerinti dokumentumok közzétételi és
letétbe helyezési kötelezettségének tegyen eleget.
Határidő: legkésőbb 2020. szeptember 30.
Felelős: a Társaság ügyvezetője
A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel!
Debrecen, 2020. június 17.

Dr. Papp László
polgármester

