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Tisztelt Közgyűlés!
A „NAGYERDEI KULTÚRPARK” Közhasznú Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Kft.) DMJV
Önkormányzata kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaság.
Nagy Sándor Tibor annak 2000. évi alapítása óta áll a Kft. élén, ő volt a vezető akkor is, mikor még
intézményi formában működött a Kft. Legutóbb DMJV Közgyűlése 140/2010. (VI. 24.)
határozatával választotta meg, személyi alapbérét 500.000.-Ft/hó összegben, mozgóbérét éves
személyi alapbére 50%-ában határozva meg.
Halász Csillát 159/2014. (VII. 10.) határozatával választotta meg a Közgyűlés, alapbérét 550.000,Ft/hó összegben, teljesítménybérét éves alapbére 50%-ában határozva meg. Megválasztásával
egyidejűleg módosításra került a Kft. alapító okirata is oly módon, hogy a Kft. vezetését két
ügyvezető látja el.
Nagy Sándor Tibor megbízatása 2015. június 30-án, Halász Csilláé pedig 2015. július 14-én lejár.
Fentiekre tekintettel javaslom a Tisztelt Közgyűlésnek, hogy a Kft. ügyvezetőjévé válassza meg
Nagy Gergely Sándort. Mivel a kettős ügyvezetés intézményének megszüntetése alapító okirat
módosítást igényel, ezért a Kft. alapító okiratát szükséges átdolgozni.
Nagy Gergely Sándor 1985. november 6-án született Debrecenben. Szülővárosában 2004-ben
érettségizett a Szent József Gimnáziumban. Felsőfokú tanulmányait a Debreceni Egyetemen
folytatta, ahol 2010-ben jogi diplomát, 2011-ben természetvédelmi mérnök BSc, majd 2013-ban
MSc diplomát szerzett. Ösztöndíjas részképzés keretében külföldi tanulmányokat folytatott
Környezetgazdaságtan MSc szakon az Uppsalai Egyetemen, Svédországban. A német és svéd nyelv
használata mellett felsőfokon beszél angolul.
Az egyetemi közéletben aktív részt vállalva, a Hallgató Környezetvédelmi Bizottsággal számos
infrastruktúrális beruházást, programot kezdeményezett és valósított meg.
Jelenleg a Debreceni Egyetem Állattenyésztési Tudományok Doktori Iskola doktorandusza. 2012
óta a Debreceni Egyetem Természetvédelmi Állattani- és Vadgazdálkodási Tanszék óraadó tanára.
2008 óta önkéntesként segíti a Nagyerdei Kultúrpark szakmai munkáját, ahol a nemzetközi
kapcsolattartás, állatszállítás szervezés és fajmegmentő programokban való közreműködésben vállal
feladatot.
2008-tól vesz részt az Európai Állatkertek és Akváriumok Szövetsége munkájában. Szakmai
tanácsadóként közreműködött a Nagyváradi Állatkert rekonstrukciójában.
Szabadidejében a családi programok mellett a sport és a természetjárás ad számára lehetőséget a
kikapcsolódásra.
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 alapító okirat módosítását a jogi képviselő elkészítette, mely a határozati javaslat mellékletét
képezi.
A Ptk. 3:27. § (1) bekezdése kimondja továbbá, hogy a felügyelőbizottság köteles a tagok vagy az
alapítók döntéshozó szerve elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni, és ezekkel kapcsolatos
álláspontját a döntéshozó szerv ülésén ismertetni. A Kft. felügyelőbizottságának véleménye a
Közgyűlésen kerül ismertetésre.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a határozati javaslatról dönteni szíveskedjen.

Határozati javaslat:
A Közgyűlés
a polgármester előterjesztésére
a 2013. évi V. törvény 3:109. § (2) és (4) bekezdései, 3:112. § (1) bekezdése, 3:196. §. (1)
bekezdése, a 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (7) bekezdése, 107. §-a, valamint a 24/2013. (V.
30.) önkormányzati rendelet 20. § (2) bekezdés b) pontja alapján
1./ Megválasztja a „NAGYERDEI KULTÚRPARK” Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetőjévé
Nagy Gergely Sándort 2015. július 15. napjától 2020. július 14. napjáig határozott időtartamra
azzal, hogy ügyvezetői feladatait munkaviszony keretében látja el. Alapbérét bruttó 500.000- Ft/hó
összegben határozza meg.
2./ Elfogadja a „NAGYERDEI KULTÚRPARK” Közhasznú Nonprofit Kft. Alapító Okirat
módosítását a melléklet szerint.
3./ Felhatalmazza a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét az 1./ pont szerinti munkaszerződés
előkészítésére.
Határidő: azonnal
Felelős: a Gazdálkodási Főosztály vezetője
4./ Felhatalmazza a Polgármestert az 1./ pont szerinti munkaszerződés és 2./ pont szerinti Alapító
Okirat módosítás aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: a Polgármester
A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel!
Debrecen, 2015. június 18.
Dr. Papp László
polgármester

