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Tisztelt Közgyűlés!
A DEHUSZ Nonprofit Kft-t ( továbbiakban: Társaság) DMJV Önkormányzata alapította 1994.
július 1-jén azzal a céllal, hogy a város különböző foglalkoztatási programjaihoz szervezeti keretet
nyújtson. A Társaság DMJV Önkormányzata kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaság.
Tájékoztatom a Közgyűlést, hogy a Társaság ügyvezetőjének Pethe Tamásnak a megbízatása 2015.
augusztus 24. napján lejár. A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 141. § (2)
bekezdés j) pontja szerint a taggyűlés kizárólagos hatásköre az ügyvezető megválasztása,
díjazásának megállapítása.
Indokolt, hogy a Társaság Alapító Okirata módosításra kerüljön, ezzel áttérjen a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) hatálya alá. A Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó
rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény 12. § (1) bekezdése, valamint 13. § (1)-(3)
bekezdése alapján a Ptk. hatálybalépésekor a cégjegyzékbe bejegyzett, valamint bejegyzés alatt álló
gazdasági társaság a Ptk. hatálybalépését követő első létesítő okirat módosítással egyidejűleg
köteles a Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről dönteni, és a legfőbb szervi
határozatot a cégbírósághoz benyújtani.
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 alapító okiratát a jogi képviselő elkészítette, mely
a határozati javaslat mellékletét képezi.
Kérem a T. Közgyűlést a határozati javaslatról dönteni szíveskedjen.

Határozati javaslat
A Közgyűlés
a Polgármester előterjesztésére
a 2006. évi IV. törvény 141. § (2) bekezdés j) pontja alapján, 2011. évi CLXXIX. törvény 107. §, a
2013. évi CLXXVII. törvény 12. § (1) bekezdése, valamint a 24/2013. (V. 30.) önkormányzati
rendelet 20. § (2) bekezdés b) pontja alapján
1./ megválasztja Pethe Tamást a DEHUSZ Debreceni Humán Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.
ügyvezetőjévé 2015. augusztus 24. napjától 2020. augusztus 24. napjáig terjedő időtartamra. Az
ügyvezető alapbérét havi bruttó 550.000 Ft/hó összegben határozza meg.
2./ Kizárólagos alapítói hatáskörében dönt arról, hogy a hatályos jogszabályokban foglalt kötelező
érvényű előírásoknak való megfelelés érdekében a Társaság a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.
évi V. törvény rendelkezéseivel összhangban működik tovább.
3./ Elfogadja az 1./-2./ pontokra figyelemmel a Társaság egységes szerkezetbe foglalt Alapító
Okiratát a melléklet szerint.
4./ Felhatalmazza a Polgármestert az 1./ pont szerinti munkaszerződés és a 3./ pont szerinti
egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat aláírására.
Határidő:
Felelős:

azonnal
a Polgármester

A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel!
Debrecen, 2015. június. 16.
Dr. Papp László
polgármester

