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Tisztelt Közgyűlés!
I.
A Közgyűlés 29/2016. (II. 25.) határozatában szándéknyilatkozatot fogadott el a
„Magyarország 2023 – Az Európa Kulturális Fővárosa” pályázat (a továbbiakban: EKF)
előkészületeinek megkezdéséről.
A döntésből eredő feladatok ellátásának szervezeti kereteit az EKF Debrecen 2023 Nonprofit
Kft. (a továbbiakban: Társaság) megalapításával teremtette meg.
Megalapítása óta a Társaság nonprofit gazdasági társaságként működik, azonban több feladata
a kulturális közfeladat-ellátáshoz kötődik a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári
ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény alapján. Indokolt, hogy az
Önkormányzat közszolgáltatási szerződést kössön a Társasággal, és az közhasznú nonprofit
gazdasági társaságként működjön tovább.
A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény
9/F. § (5) bekezdése a nonprofit gazdasági társaság a létrejöttét követően is kezdeményezheti
közhasznú jogállásának megállapítását, amelyet a cégbíróság - a létesítő okiratban rögzített
tartalmi követelmények elbírálását követően - nyilvántartásba vesz, ha
a) közszolgáltatási szerződést kötött és
b) magánokiratban vállalja az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény szerinti
közhasznúsági feltételek teljesítését.
Ez alapján szükséges a Társaság alapító okiratának módosítása, és a közszolgáltatás szerződés
megkötése.
II.
Danku Attila önkormányzati képviselő váratlan halála miatt a Közgyűlésnek döntenie kell
továbbá a Társaságnál és a DEBRECENI KÉPZŐ KÖZPONT Oktatási Szolgáltató Nonprofit
Közhasznú Kft.-nél új felügyelő bizottsági tag megválasztásáról.
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelete 21. § (4) bekezdés g) pontja szerint a határozati
javaslatnak a javasolt személyeket tartalmazni kell. A fent leírtakra tekintettel a személyeket
érintő egyeztetések folyamatban vannak, arról előterjesztői kiegészítés keretében kapnak
tájékoztatást a Közgyűlés tagjai.
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 létesítő okiratait és a
közhasznúsági szerződést a jogi képviselők elkészítették, melyek a határozati javaslat
mellékletét képezik.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztést megtárgyalni, és a határozati javaslatot elfogadni
szíveskedjen.

Határozati javaslat:
A Közgyűlés
a Polgármester előterjesztésére
a 2009. évi CXXII. törvény 5. § (3) bekezdése, a 2013. évi V. törvény 3:109. § (1)-(2)
bekezdése, a 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a, a 2006. évi V. törvény 9/F. § (5)
bekezdése, valamint a 24/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelet 20. § (2) bekezdés a) és b)
pontja alapján,
1./ közszolgáltatási szerződést köt az EKF Debrecen 2023 Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társasággal (a továbbiakban: Társaság) 2017. január 26. napjával közfeladatok ellátása céljából
az 1. melléklet szerint.
2./ Megválasztja a Társaság felügyelőbizottsága tagjának ………………….-t 2017. január 26.
napjától 2021. július 1. napjáig terjedő határozott időtartamra, aki tevékenységét díjazás nélkül
látja el.
3./ Az 1-2 pontokban foglalt döntésekre tekintettel elfogadja a 2. melléklet szerint a Társaság
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát.
4./ Felkéri a Társaság ügyvezetőjét, hogy a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
Alapító Okiratot és a közszolgáltatási szerződést bejegyzés céljából nyújtsa be a
Cégbírósághoz.
Határidő: azonnal,
Felelős:
a Társaság ügyvezetője
5./ Javasolja a DEBRECENI KÉPZŐ KÖZPONT Oktatási Szolgáltató Nonprofit Közhasznú
Kft. taggyűlésének, hogy 2017. február 1. napjával 2020. január 31. napjáig válassza meg
………………-t a felügyelőbizottság tagjának azzal, hogy megbízatását díjazás nélkül lássa el.
6./ Javasolja a Társaság taggyűlésének, hogy fogadja el a 3. melléklet szerinti, a módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt Társasági Szerződést.
7./ Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Társaság taggyűlésén az Önkormányzatot az 5/.-6./
pontokban foglaltak szerint képviselje.
Határidő: a Társaság soron következő taggyűlése
Felelős: a polgármester
A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges.
D e b r e c e n, 2017. január 13.
Dr. Papp László
polgármester

