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Tisztelt Közgyűlés!

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:122. § (3) bekezdése szerint, a
felügyelőbizottság ügyrendjét maga állapítja meg, és azt a gazdasági társaság legfőbb szerve hagyja
jóvá.
Figyelemmel az Ügyrendekben hivatkozott jogszabályi rendelkezések aktualizálásának
szükségességére, a felügyelő bizottságok új ügyrendet fogadnak el, amelynek jóváhagyása a
legfőbb szerv hatáskörébe tartozik.
A Debreceni Sportcentrum Közhasznú Nonprofit Kft., az Agóra Közhasznú Nonprofit Kft.,
valamint a Főnix Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága ügyrendjét
azzal terjesztem a Közgyűlés elé, hogy javaslom annak a soron következő taggyűlés általi
jóváhagyását.
Tekintettel arra, hogy a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat törzsbetéte mindhárom Kft.
esetében a törzstőke 100%-a, ezért az Önkormányzat vagyonáról szóló 24/2013. (V. 30.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 20. § (2) bekezdés b) pontja szerint a Közgyűlés
hagyja jóvá az ügyrendjét.
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 cégek változásokkal egységes szerkezetbe foglalt ügyrendjét a jogi képviselő elkészítette, mely a
határozati javaslat mellékletét képezi.
A Közgyűlés a 129/2015. (VI. 25.) határozatával megválasztotta Pethe Tamást a DEHUSZ
Debreceni Humán Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetőjévé 2015. augusztus 24.
napjától 2020. augusztus 24. napjáig terjedő időtartamra.
Az Alapító Okiratban az ügyvezető megbízatása 2015. augusztus hó 25. napjától 2020. augusztus hó
24. napjáig tartó határozott időtartamra szól.
Az Alapító Okirat és a 129/2015. (VI. 25.) közgyűlési határozat között levő dátumbeli eltérés
feloldása miatt a határozat módosítása szükséges.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatról dönteni
szíveskedjen.

Határozati javaslat:

A Közgyűlés
a Gazdálkodási Főosztály vezetőjének előterjesztésére
a 2013. évi V. törvény 3:122. § (3) bekezdése, a 2006. évi IV. törvény 141. § (2) bekezdés j) pontja
alapján, 2011. évi CLXXIX. törvény 107. §, a 2013. évi CLXXVII. törvény 12. § (1) bekezdése, és
a 24/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelet 20. § (2) bekezdés b) pontja alapján
1./ jóváhagyja a Debreceni Sportcentrum Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának
Ügyrendjét az 1. melléklet szerint.
2./ jóváhagyja az Agóra Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának Ügyrendjét a 2.
melléklet szerint.
3./ jóváhagyja a Főnix Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának
Ügyrendjét a 3. melléklet szerint.
4./ Felhatalmazza a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét az 1-3./ pont szerinti döntések közlésre.
Határidő:
Felelős:

azonnal
a Gazdálkodási Főosztály vezetője

5./A DEHUSZ Nonprofit Kft. ügyvezetőjének megválasztásáról szóló 129/2015. (VI. 25.)
Közgyűlési határozat 1./ pontját az alábbiak szerint módosítja:
„1./ megválasztja Pethe Tamást a DEHUSZ Debreceni Humán Szolgáltató Közhasznú Nonprofit
Kft. ügyvezetőjévé 2015. augusztus 25. napjától 2020. augusztus 24. napjáig terjedő időtartamra. Az
ügyvezető alapbérét havi bruttó 550.000 Ft/hó összegben határozza meg.”
Határidő:
Felelős:

azonnal
a Gazdálkodási Főosztály vezetője

A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges!
D e b r e c e n, 2015. szeptember 10.

Szűcs László
főosztályvezető

