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Tisztelt Közgyűlés!
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) az Agóra
Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 4032 Debrecen, Egyetem
tér 1., Cg.: 09-09-025396, képviseli: Somogyi Béla ügyvezető, a továbbiakban: Társaság)
törzstőkéjéből 75%-kal részesedik.
A Társaság ügyvezetőjének 2019. november 1. napjával lejár a megbízatása, ezért új ügyvezető
választása, és a Társaság társasági szerződésének módosítása szükséges. Javaslom, hogy ismét
Somogyi Béla kerüljön 5 éves időtartamra 2019. november 1. napjától 2024. november 1.
napjáig megválasztásra a Társaság ügyvezetőjének.
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:109. § (2)
bekezdése alapján a gazdasági társaság legfőbb szervének feladata a társaság alapvető üzleti és
személyi kérdéseiben való döntéshozatal.
Az Önkormányzat vagyonáról szóló 24/2013. (V. 30.) rendelet 20. § (2) bekezdés a) pontja
alapján, ha a gazdasági társaságban meglévő önkormányzati társasági részesedés a 25 %-ot
meghaladja, úgy a társaság legfőbb szervének ülésén a polgármester a Közgyűlés előzetes
utasításának megfelelően szavaz.
A Ptk. 3:27. § (1) bekezdése kimondja, 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 Társaság felügyelő bizottsága az előterjesztést a Közgyűlés üléséig megtárgyalja, határozata
a Közgyűlés ülésén kerül ismertetésre.
Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény 43. § (1) bekezdése szerint az
ügyvéd az általa szerkesztett, továbbá ügyvédi irodája, helyettese, vagy az ügyvédi tevékenység
általa alkalmazott gyakorlója által szerkesztett és az ügyvéd által szakmailag jóváhagyott
okiratot jegyezheti ellen. 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 Társaság társasági szerződés- módosításának tervezetét a jogi képviselő elkészítette, az a
határozati javaslat mellékletét képezi.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a határozati javaslatról dönteni szíveskedjen.

Határozati javaslat:
A Közgyűlés
a Polgármester előterjesztésére
a 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a, a 2013. évi V. törvény 3: 21. § (3) bekezdése,
3:102. § (1) bekezdése, 3:109. § (1)-(2) bekezdése, 3:112. § (1) bekezdése, 3:196. § (1)
bekezdése, valamint a 24/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelet 20. § (2) bekezdés a) pontja
alapján
1./ javasolja az Agóra Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 4032
Debrecen, Egyetem tér 1., Cg.: 09-09-025396, képviseli: Somogyi Béla ügyvezető, a
továbbiakban: Társaság) taggyűlésének, hogy 2019. november 1. napjától 2024. november 1.
napjáig tartó határozott időtartamra válassza meg a Társaság ügyvezetőjének Somogyi Bélát.
Alapbérét bruttó 661.500 Ft/hó összegben határozza meg azzal, hogy tevékenységét
munkaviszony keretében látja el.
2./ Javasolja a Társaság taggyűlésének, hogy az 1./ pontban foglalt döntésre tekintettel
módosítsa a Társaság társasági szerződését és fogadja el a társasági szerződés módosítását a
melléklet szerint.
3./ Felkéri a Polgármestert, hogy a Társaság taggyűlésén az 1-2./ pontban foglaltak szerint
képviselje az Önkormányzatot.
Határidő: a Társaság soron következő taggyűlésének időpontja
Felelős: a Polgármester
A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel!
Debrecen, 2019. augusztus 13.

Dr. Papp László
polgármester

