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Tisztelt Közgyűlés!
A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: Társaság) az önkormányzat kizárólagos
tulajdonában álló gazdasági társaság.
A Társaságnál az Alapszabály VII.1. pontja szerint öt tagú igazgatóság és a VIII.1. pontja szerint öt
tagú felügyelő bizottság működik. A tisztségviselők megbízatása 2016. január 31. napjával lejár,
ezért szükséges megválasztani öt éves időtartamra a Társaság igazgatósági és felügyelő bizottsági
tagjait.
A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII.
törvény (a továbbiakban: Törvény) 3. § (1)-(2) bekezdései szerint a köztulajdonban álló gazdasági
társaságok közül a zártkörűen működő részvénytársaságnál igazgatóság választására - ha törvény
eltérően nem rendelkezik - csak abban az esetben kerül sor, ha ezt a társaság jelentősége, mérete,
működésének jellege indokolja.
A zártkörűen működő részvénytársaságnál az igazgatóság a társaság jelentőségétől, méretétől,
működésének jellegétől függően legalább három, legfeljebb öt természetes személy tagból áll,
nemzetgazdasági szempontból kiemelkedő jelentőségű gazdasági társaság esetében legfeljebb hét
természetes személy tagból áll.
A Törvény 4. § (2) bekezdése alapján a köztulajdonban álló gazdasági társaság felügyelőbizottsága ha törvény eltérően nem rendelkezik - három természetes személy tagból áll, kétszáz millió forintot
meghaladó jegyzett tőkéjű gazdasági társaság esetében legalább három, legfeljebb hat természetes
személy tagból áll.
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:112. § (1) bekezdése szerint a társaság
ügyvezetését a vezető tisztségviselő – a társasággal kötött megállapodás szerint – megbízási
jogviszonyban vagy munkaviszonyban láthatják el.
Javasolt, hogy a Társaság igazgatóságának tagjai megbízási jogviszony keretében lássák el
tevékenységüket.
Az Alapszabály VI.1. pont d) alpontja szerint a Közgyűlés jogosult dönteni a tisztségviselők
személyén túl a díjazásukról is.
A Törvény 6. § (1)-(4) bekezdése szerint a köztulajdonban álló gazdasági társaság igazgatósága
elnökének e jogviszonyára tekintettel megállapított díjazása nem haladhatja meg a mindenkori
kötelező legkisebb munkabér (111.000,-Ft) hétszeresét, illetve az igazgatóság többi tagja esetében a
mindenkori kötelező legkisebb munkabér ötszörösét.
A köztulajdonban álló gazdasági társaság felügyelőbizottsága elnökének e jogviszonyára tekintettel
megállapított havi díjazása nem haladhatja meg a mindenkori kötelező legkisebb munkabér
ötszörösét, illetve a felügyelőbizottság többi tagja esetében a mindenkori kötelező legkisebb
munkabér háromszorosát. E díjazáson kívül a köztulajdonban álló gazdasági társaság
felügyelőbizottságának tagja - az igazolt, a megbízatásával összefüggésben felmerült költségeinek
megtérítésén kívül - más javadalmazásra nem jogosult.
A köztulajdonban álló gazdasági társaság igazgatósága elnökének vagy más tagjának, továbbá
felügyelőbizottsága elnökének vagy más tagjának e jogviszonyára tekintettel a megbízatás
megszűnése esetére juttatás nem biztosítható.
Egy természetes személy legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött vezető
tisztségviselői megbízatás, valamint legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál
betöltött felügyelőbizottsági tagság után részesülhet javadalmazásban.
A Társaság változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályának ügyvéd általi elkészítése
folyamatban van, mely a Közgyűlés üléséig kerül kipostázásra.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatról dönteni
szíveskedjen.
Határozati javaslat
A Közgyűlés
a polgármester előterjesztésére a 2013. évi V. törvény 3:21. § (3) bekezdése, a 3:26. § (4)
bekezdése, a 3:102. § (1) bekezdése, 3:109. § (2) bekezdése, a 3:112. § (1) bekezdése, a 3:268. § (1)
bekezdése, a 3:282. § (1) bekezdése, és a 24/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelet 20. § (2)
bekezdés b) pontja alapján, tekintettel az Alapszabály VI.1. pont d) alpontjára
1./ megválasztja a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. Igazgatósága tagjait 2016. február 1. napjától 2021.
január 31. napjáig terjedő időszakra az alábbiak szerint:
1. Dr. Bács Zoltán,
2. Kotosmann Zoltán,
3. Dr. Mészáros József,
4. Dr. Rónai György,
5. Szabó Ákos.
Az Igazgatóság elnökének megbízási díját 300.000,-Ft/hó,
az Igazgatósági tagok megbízási díját 250.000,-Ft/hó összegben állapítja meg.
2./ Megválasztja a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. Felügyelő Bizottsága tagjait 2016. február 1.
napjától 2021. január 31. napjáig terjedő időszakra az alábbiak szerint:
1. Balázs Ákos Péter,
2. Győri Gyula,
3. Hernyák Imre,
4. Kőszeghy Csanád Ábel,
5. Dr. Mancsiczky László.
A Felügyelő Bizottság elnökének megbízási díját 200.000,-Ft/hó,
a Felügyelő Bizottsági tagok megbízási díját 150.000,-Ft/hó összegben állapítja meg.
3./ Elfogadja a Debreceni Vagyonkezelő Zrt.-nek a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
Alapszabályát a melléklet szerint.
4./ Felkéri a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét, hogy az igazgatósági tagok megbízási
szerződéseinek előkészítéséről gondoskodjon.
Határidő azonnal
Felelős: a Gazdálkodási Főosztály vezetője
5. Felkéri a Polgármestert, hogy az 1-2. pontokban foglaltaknak megfelelően módosítsa a
Javadalmazási Szabályzatot, valamint felhatalmazza az egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály,
és az igazgatósági tagok megbízási szerződéseinek aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: a polgármester

A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel.

Debrecen, 2016. január 6.

Dr. Papp László
polgármester

