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Tisztelt Közgyűlés!
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) többségi
tulajdonában van a DENOK Debreceni Nemzetközi Oktatási Központ Közhasznú Nonprofit
Kft. - korábbi nevén Alföld Szakképző Szakképzés-szervezési Nonprofit Közhasznú Kft. (a
továbbiakban: Társaság).
A Társaság tulajdonosi szerkezete 2017. január 1-jén az alábbiak szerint alakult:
Üzletrész névértéken

Üzletrész százalékban

2.438.000,- Ft

81,27%

Balmazújváros Város Önkormányzata

231.000,- Ft

7,7%

Debreceni Képző Központ Nonprofit
Közhasznú Kft. (DKK Kft.)

231.000,- Ft

7,7%

Magyar Állam

100.000,- Ft

3,33%

3.000.000,- Ft

100%

Tulajdonos
DMJV Önkormányzata

Összesen:

DMJV Polgármestere az 559/2017. (II. 13.) PM. határozatával döntött arról, hogy az
Önkormányzat nevében vételi ajánlatot tesz Balmazújváros Önkormányzata üzletrészére. A
vételi ajánlatot Balmazújváros Város Önkormányzata el is fogadta, mely alapján az üzletrészadásvételi szerződés előkészítés alatt áll. A tulajdoni arányok változása miatt a Társasági
szerződés módosítása szükséges.
A Társaság székhelyeként a 4030 Debrecen, Fokos u. 12. sz. alatti ingatlan van megjelölve a
Társasági szerződésben, ám a Társaság esetében a központi ügyintézés helye a 4026 Debrecen,
Kálvin tér 11. szám alatti irodaházban van. A Ptk. 3:96. (1) bekezdése kimondja, hogy ha a
társaság székhelye nem azonos a társaság központi ügyintézésének helyével, a létesítő okiratban
a központi ügyintézés helyét is meg kell jelölni.
A Társaság Felügyelőbizottsága a legutóbbi ülésén elfogadta az FB ügyrendjének módosítását,
lehetővé téve ezáltal az ülés tartása nélküli határozathozatalt. Tekintettel arra, hogy a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:122. § (3) bekezdése
kimondja, hogy a felügyelőbizottság ügyrendjét maga állapítja meg, és azt a gazdasági társaság
legfőbb szerve hagyja jóvá, a módosítást a Társaság taggyűlése elé kell terjeszteni.
Ugyanezen az ülésen a tagok közül ketten (Sőrés István hajdúböszörményi és Molnár István
balmazújvárosi delegáltak) jelezték, hogy le kívánnak mondani tisztségükről azzal, hogy az új
FB tagok megválasztásáig ellátják feladatukat. Javaslom a Társaság felügyelőbizottsági tagjává
megválasztani Balázs Ákost és Kőszeghy Csanád Ábelt.
Tekintettel arra, hogy az Önkormányzat részesedése a Társaságban meghaladja a 25%-ot, ezért
az Önkormányzat vagyonáról szóló 24/2013. (V. 30.) rendelet 20. § (2) bekezdése a) pontja
értelmében a társaság legfőbb szervének 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 társasági szerződésének módosítását a jogi képviselő elkészítette, az a
határozati javaslat 1. mellékletét képezi.
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 3:26. § (4) bekezdése, 3:96. §
(1) bekezdése, 3:102. § (1) bekezdése, 3:122. § (3) és (4) bekezdése, valamint a 24/2013. (V.
30.) önkormányzati rendelet 20. § (2) bekezdés a) pontja alapján
1./ javasolja a DENOK Debreceni Nemzetközi Oktatási Központ Közhasznú Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság) taggyűlésének, hogy Molnár István
és Sőrés István felügyelőbizottsági tagok lemondására tekintettel válassza meg a
felügyelőbizottság tagjává 2020. január 31. napjáig terjedő határozott időtartamra
- Balázs Ákos Pétert és
- Kőszeghy Csanád Ábelt
azzal, hogy feladataikat díjazás nélkül látják el.
2./ Elfogadásra javasolja a Társaság taggyűlésének a Társaság társasági szerződésének
módosítását az 1. melléklet szerint.
3./ Javasolja a Társaság taggyűlésének, hogy hagyja jóvá a Felügyelőbizottság ügyrendjének
módosítását a 2. melléklet szerint.
4./ Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Társaság taggyűlésén az Önkormányzatot az 1-3./
pontban foglaltaknak megfelelően képviselje.
Határidő:
Felelős:

a Társaság soron következő taggyűlése
a Polgármester

A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel.
Debrecen, 2017. március 13.

Szűcs László
Gazdálkodási Főosztály vezetője

