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Tisztelt Közgyűlés!
DMJV Önkormányzata többségi tulajdonában van az Alföld Szakképző Szakképzés-szervezési
Nonprofit Közhasznú Kft. (a továbbiakban: Társaság).
A Társaság tulajdonosi szerkezete 2016. január 1-jén a következőképpen nézett ki:
Tulajdonos

Üzletrész névértéken

Üzletrész százalékban

DMJV Önkormányzata

700.000,- Ft

53,8%

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata

100.000,- Ft

7,7%

Balmazújváros Város Önkormányzata

100.000,- Ft

7,7%

100.000,- Ft

7,7%

Biharkeresztes Város Önkormányzata

100.000,- Ft

7,7%

Derecske Város Önkormányzata

100.000,- Ft

7,7%

Magyar Állam

100.000,- Ft

7,7%

1.300.000,- Ft

100%

Debreceni
Képző
Központ
Közhasznú Kft. (DKK Kft.)

Nonprofit

Összesen:

A Társaság egyelőre még a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény hatálya alatt működik, törzstőkéje nem éri el az új Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) által előírt 3.000.000,- Ft-ot. A Ptk-ra való átállásról legkésőbb 2016. március 15-ig döntenie kell a Kft. taggyűlésének. A Társaság jelezte a tulajdonosok felé, hogy a tőkeemelésen felül a
tulajdonosok részéről 2016. évben működési támogatást is igénybe kell vennie a kiegyensúlyozott
működéshez. A tulajdonosok erre különféleképpen reagáltak:
Derecske Város Önkormányzata képviselő-testülete döntött arról, hogy a Társaságban meglévő üzletrészét értékesíteni kívánja.
Biharkeresztes polgármestere 2016. január 20-án kelt levelében jelezte üzletrész-értékesítési szándékát.
Hajdúböszörmény Város Önkormányzata sem kíván tagként részt venni a továbbiakban a Kft-ben.
Balmazújváros Város Önkormányzata vállalta a törzstőke-emeléshez szükséges összeg befizetését
a 2016. évi költségvetése terhére, ám működési támogatást nem kíván biztosítani.
A Magyar Állam az MNV Zrt, mint tulajdonosi jogkör gyakorlója útján még nem fejezte ki szándékát a törzstőke-emeléssel összefüggésben.
A DKK Kft. esetében taggyűlési döntés szükséges.
DMJV Polgármestere 401/2016. (II. 04.) PM határozatával döntött arról, hogy az Önkormányzat
nevében vételi ajánlatot tesz a tulajdonos önkormányzatok üzletrészeire (a tulajdonviszonyok
rendezésének érdekében Balmazújváros Önkormányzata üzletrészére is) névértéken. A vételi
ajánlatot Biharkeresztes, Derecske és Hajdúböszörmény Város Önkormányzata el is fogadta, mely
alapján az üzletrész-adásvételi szerződések előkészítés alatt állnak. Balmazújváros képviselő

testülete nem fogadta el a vételi ajánlatot, jelenleg nem kívánják értékesíteni az üzletrészt. Ezt
megelőzően azonban meg kell hoznia a Társaság taggyűlésének a szükséges döntéseket a Ptk-ra
való áttérés és a törzstőke-emelés érdekében.
Ezért Társaság 2016. február 28. napjára taggyűlést hívott össze, melyen a következő napirendi
pontok szerepelnek:
1. Döntés a törzstőke felemeléséről
2. Nyilatkozattétel az elsőbbségi jogra vonatkozóan
3. Társasági szerződés módosítása
A tagoknak a tőkeemelésről való döntés meghozatalától számított 15 napjuk van arra, hogy
nyilatkozzanak, kívánnak-e élni elsőbbségi jogukkal és törzsbetéteik arányában részt kívánnak-e
venni a tőkeemelésben. Amennyiben nem minden tag vesz részt a tőkeemelésben, helyette a többi
tag gyakorolhatja az elsőbbségi jogot. Az elsőbbségi jog gyakorlására a tagok a törzsbetéteik
arányában jogosultak. Ha a tagok nem élnének ezen jogukkal, a taggyűlésnek ki kell jelölnie azon
személyeket, akik helyettük jogosultak vagyoni hozzájárulás szolgáltatására. A nyilatkozatot a tagok
természetesen már a tőkeemelésről szóló döntés meghozatalával egyidejűleg megtehetik, de nem
lehet rá kötelezni őket. Tekintettel arra, hogy a Magyar Állam álláspontját nem ismerjük a
törzstőkeemeléssel összefüggő elsőbbségi jogával kapcsolatosan, és a tagok a törzsbetéteik
arányában emelhetik meg a törzstőkét, így jelenleg nem tudjuk pontosan, hogy az 1.700.000,- Ft
összegű törzstőkeemelésből mekkora rész jut DMJV Önkormányzatára. Ennek aránya és a társasági
szerződés ennek megfelelő módosítása a Magyar Állam tulajdonosi jogkörét gyakorló MNV Zrt
nyilatkozatát követően adható meg.
A Társaság 7,7 %-os tulajdonosa a DKK Kft. is. A DKK Kft. társasági szerződése alapján a
taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik a fenti döntések meghozatala.
Mivel DMJV Önkormányzata részesedése a társaságokban (Alföld Kft., DKK Kft.) meghaladja a
25%-ot, ezért az Önkormányzat vagyonáról szóló 24/2013. (V. 30.) rendelet 20. § (2) bekezdése a)
pontja értelmében a társaság legfőbb szerveinek ülésén a polgármester a Közgyűlés előzetes utasításának megfelelően szavazhat.
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
cég változásokkal egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződésének jogi képviselő általi
elkészítése folyamatban van, később kerül postázásra.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a határozati javaslatról dönteni szíveskedjen.
Határozati javaslat:
A Közgyűlés
a Gazdálkodási Főosztály vezetőjének előterjesztésére
a 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a, a 2013. évi V. törvény 3:102. § (1) bekezdése, 3:161. § (4)
bekezdése, 3:198. §-a, 3:199. § (2) bekezdése, 3:200. § (1) bekezdése, a 2013. évi CLXXVII.
törvény 12. § (1) bekezdése és (2) bekezdésének b) pontja, 13. §-a, valamint a 24/2013. (V. 30.)
önkormányzati rendelet 20. § (2) bekezdés a) pontja alapján

1./ javasolja az Alföld Szakképző Szakképzés-szervezési Nonprofit Közhasznú Kft. (a
továbbiakban: Társaság) taggyűlésének, hogy a hatályos jogszabályokban foglalt kötelező érvényű
előírásoknak való megfelelés érdekében a Társaság a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény rendelkezéseivel összhangban működjön tovább.
2./ Javasolja a Társaság taggyűlésének, hogy határozza el a Társaság törzstőkéjének 1.300.000,- Ftról – 1.700.000,- Ft összegű pénzbeli vagyoni hozzájárulás biztosításával – 3.000.000,- Ft-ra történő
felemelését.
3./ Úgy nyilatkozik, hogy DMJV Önkormányzata tag élni kíván elsőbbségi jogával, illetve
amennyiben bármely tag nem él elsőbbségi jogával, úgy helyette is gyakorolni kívánja azt.
4./ A Társaság törzstőke-emeléséhez pénzbeli vagyoni hozzájárulást biztosít DMJV Önkormányzata
2016. évi költségvetése terhére a taggyűléstől számított 15 napon belül.
5./ Javasolja a Debreceni Képző Központ Nonprofit Közhasznú Kft. taggyűlésének, hogy a
Társaság taggyűlésén az 1-2. pontokban foglaltak elfogadása érdekében hozza meg a szükséges
döntéseket. Javasolja, hogy a Társaság tagjaként elsőbbségi jogával élve legfeljebb 131.000,- Ft
pénzbeli vagyoni hozzájárulás erejéig vegyen részt a Társaság tőkeemelésében, mely összeget a
Társaság taggyűlésétől számított 15 napon belül kell biztosítson, a Társaságban meglévő tulajdoni
arányának változatlanul hagyása mellett.
6./ Elfogadásra javasolja a társaságok taggyűléseinek a Társaság egységes szerkezetbe foglalt
társasági szerződését a melléklet szerint az egyes tagok elsőbbségi jog gyakorlására vonatkozó
nyilatkozatainak megtételét követően kialakuló végleges tulajdoni arányokra figyelemmel.
7./ Felhatalmazza a polgármestert, hogy az érintett társaságok taggyűlésein az Önkormányzatot az
1-6./ pontban foglaltaknak megfelelően képviselje.
Határidő:
Felelős:

a társaságok soron következő taggyűlései
a Polgármester

A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel.
Debrecen, 2016. február 15.

Szűcs László
Gazdálkodási Főosztály vezetője

